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Förord.

I den svenska allmänhetens händer lemnas härmed

en ny läsebok i fäderneslandets historia. Till grund

för första delen häraf har undertecknad lagt ett för

mig tillgäugliggjordt mainiskript af Lektor C. G.

Starbäck, som börjat, men till följd af sjuklighet be-

klagligtvis ej kommit att fullfölja detta arbete.

Af vördnad för denne utmärkte mans förtjenstfulla

verksamhet har jag, hvad första delen vidkommer,

sökt bibehålla så m3-cket möjligt varit af ofvan nämnda

manuskript samt deruti endast gjort nödiga ändringar,

lämpade dels efter nyaste tiders forskning, dels efter

den plan, som för hela arbetet blifvit utstakad och

är det tillika min afsigt att i utarbetningen af de

trenne senare delarne till arbetets anda följa det

för första delen gifna föredömet. Hvad beträffar ar-

betets plan, har jag ansett nödvändigt att noga fast-

hålla den uppgift, jag föresatt mig. Anseende således,

att det bör vara en väsendtlig ätskilnad emellan en

läsehok och en lärohoh, har jag, lemnande åsido de

öfver- och underafdelningar, som för åskådligheten i

en lärobok äro af nöden, endast följt en gifven kapitel-

serie. Bestraffande innehållet har jag sökt göra detta så

omvexlande som utrymmet medgifvit.



I öfrigt hänvisande till den subskriptionsanmälan,

som läses å omslaget till denna del, vågar jag uttala

den förhoppning, att detta försök i någon mån skall

fylla ett länge erkänd t behof af ett dylikt arbete dels

för skolundervisningen, dels för spridande bland den

stora allmänheten af en vidsträcktare kännedom i vårt

fosterlands häfder.

Lidköping i november 1877.

F. K. von Krsemer.



JE^orntiden.

et förhåller sig på
>-amma sätt med
\ årt fäderneslands,

M)iu med de flesta

ks äldsta histo-

ria, att hon små-
ningom klarnar upp
ur en natt, hvars

mkla bilder cn-

last kunna tydas

ned tillhjelp af den
i etenskap, som kal

as arkäolofft eller

omförande forn-

torskning.

Med denna till

vagledare kan man
nu mer bilda sig

en temligen uog-

<iiaim föreställning

uUi landets utseen-

de samt folkets seder ucli lefnadssätt under de årtusen-

den, som föregått den skiifna historien.

I stället för namnrika längder på diktade konungar,

eller underbara äfventyr ur de gamles sagor, hvarmed
Sveriges historia förr begyntes, låter fornforskuingen nu

våra filrftider sjelfve tälja oss sin lefnads saga och ujipen-

Srensl: hisloria. 1



FORNTIDEN.

bara för oss sitt svunna lif i den qvarlåtenskap af vapen,

redskap, grafvar o. d. som de efterlemnat. Genom lärde

och snillrike nicäns arbeten, sammanställningar och jemfö-

relser af fornfynd från olika orter, har man numera kom-
mit till en kännedom om dessa aflägsna tider, som i all-

männa drag lemnar oss en fulltrogen bild af de för-

hållanden, under hvilka Sveriges äldste bebyggare lefde.

Af fornfynden, hvilka, såsom nyss antyddes, för do

äldsta tiderna utgöra den enda historiska källan, har det

blifvit uppenbart, att vårt land varit befolkadt långt förr

än man i allmänhet antagit. Fyndens olika art har ock

föranledt till det antagande, att vårt lands äldsta bebyggare
varit olika folkstammar på olika trappsteg af odling, af hvilka

den ena, den på en högre odlingsgrad, undanträngt den andra

på en lägre. Man har nämligen funnit en mängd red-

skap och vapen dels af sten och ben, dels af brons, jern

och andra metaller, och häraf antagit, att det varit olika

folk, som begagnat dessa olikartade föremål, så att de,

som användt stenvapen och stenredskap, icke känt till

metallernes bruk. Med afseende härpå har man indelat

den förhistoriska tiden i tre särskilda perioder eller åldrar

utan vidare beröring sins emellan. Nyare forskningar

hafva likväl visat, att öfvergångar mellan dessa perioder

funnits, hvarföre det ock af senare författare betviflas, att

under hvar och en af de olika perioderna en olika folk-

stam bott i landet. Skilnaden mellan de särskilda pei*io-

derna ))lifver således icke annat än en tidsskilnad, enligt

hvilken man indelar Sveriges äldsta odlingstid i trenne

åldrar, Stenåldern, Bronsåldern och Jernåldern.



1. Stenåldern.

Så kalla vi den äldsta tiden för Nordens bebyggande,

då man ännu var okunnig om metalleruas bruk och ersatte

dessa med andra ämnen, sten, ben, horu, trä och framför

allt flinta. Om än de äldsta lemningarne efter menniskor

här i IS^orden tyda på ett folk, som för sitt uppehälle var

hänvisadt till de enklaste medlen för fyllande af lifvets

behof, jagten och fisket — så har man ä andra sidan

funnit, att redan före stenålderns slut de ännu i dag
vigtigaste husdjuren voi^o nordbon till tjenst. I grafvar

från senare delen af stenåldern har man funnit ben af

nötkreatur, häst, får, svin och hund, och ehuru i Sverige

några spår af åkerbruk från denna tid ej ännu äro upp-

täckta, var dock första vilkoret för åkerbrukets möjlig-

het uppfyldt under stenålderns sista del, i det befolk-

ningen då redan synes varit bofast. Af dess bostäder

finnas likväl inga lemningar qvar, såvida man icke vill

betrakta såsom sådana de af löst hoplagda, brända och

med kol betäckta stenar bildade eldstäder, hvilka några

gånger blifvit anträffade i Sverige under förhållanden, som
antyda, att de förskrifva sig från stenåldern. Då bonin-

garne för öfrigt sannolikt voro skinntält, liknande Lappar-

nes kåtor eller simpla kojor med stomme af trä, sä må man
ej undra, att de ej kunnat här, såsom i Schweiz, trotsa

årtusenden. På det senare stället voro de nämligen bygd a

på pålar i sjön, såsom seden ännu är hos några vilda folk-

slag; de hafva således med tiden nedstörtat i vattnet,

samt blifvit öfvcrväxta med torf, som skyddat dem och

deras innehåll från förstörelse.

Fråga vi oss om utseendet af de äldsta nordbornas

bostäder, kunna vi naturligen ej vänta någon ledning
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för våra gissningar hvarken af byggnadslemningar eller

afbildningar af dylika. Deremot lemna sannolikt graf-

varne någon antydning om huru stenåldersfolkets bonin-

g-ar varit beskaffade. Man har nämligen upptäckt, att

de under namnet gånggrifter bekanta grafvarne från sten-

åldern, hvilka i så stort antal finnas i södra Sverige, på
ett i ögonen fallande sätt påminna om de nuvarande polar-

folkens bostäder både i Grönland och i den skandina-
viska hriföns nordligaste trakter*), de s. k. gammerna. Man
inträdde i en dylik stuga genom en gång:, som var endast

3 fot hög, eldstaden bestod af någi'a lösa, på marken
lagda stenar, röken utsläpptes genom en öppning" i taket,

och i den nämnda gången in till stugan förvarades hus-

gerådet.

Detta bestod hufvud-

sakligen af lerkärl, men
sannolikt äfven af träkärl.

De förra äro ofta utsirade

på ett sätt, sorji gifver oss

ganska goda föreställnin-

gar om de under stenål-

dern i norden . brukliga

prydnaders beskaffenhet.

Sjelfva arbetet i hvad
som återfunnits är visserli-

gen groft, men dock icke

utan en viss smak, och det

hela vitnar väl om odlin-

gens låga ståndpunkt, men
tillika om ett behof att höja

sig öfver det hvardagliga.

Utrymmet medgifver oss

icke att lemna någon full-

ständig redogörelse för de under stenåldern brukliga vapen

och redskap, bland hvilka yxor, hamrar, sjjjutsjx-ésar, dolkar,

hnifvar, sågar, shrapor, mejslar, pilspetsar m. fl, utgjorde

de vigtigaste föremålen, om hvilkas beskaffenhet och

utseende närstående afbildningar lemna en föreställning.

Grafurna.

*) Se »Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, T. af

O. Moutelius, sid. IG och 17.



STENÅLDERN.

Älven smycken och prydnader i egentlig mening funnos

hos stenåldersfolkct. Bland dessa inskränka "vi oss till

Tt^^s^cgyi^iBSJj

3. "Halfmanformigt" liintverk-
tyg Csåg och skrapa). 4, 5. Dolkai-.

att nämna perlor af lera, ben och bernsten, af hvilka
många fynd blifvit gjorda, hängsmycken af ben och djur-
tänder o. s. v.
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Af åtskilliga företeelser i begrafningssättet anser

man sig kunna antaga, att stenåldersfolket trodde på ett

lif efter detta eller rät-

tare på detta lifvets fort-

sättning, under fullkom-

ligare och herrligare for-

mer, efter döden. Den
döde fick i grafvens tysta

kammare medföra hvad
han här på jorden haft

kärast af vapen och red-

skap, och dermed skulle

han fortsätta resan till

ett lyckligare land —
bortom tiden.

Fråga vi oss livar i

vårt land stenåldersfol-

kets hemvist voro be-

lägna eller hvilka trak-

ter af Sverige voro pä
den tiden bebygda? så

lemna dels grafvarne dels

forntynden härpå ett svar.

Skånska slätten och Vest-

götaslätten omkring nu-

varande Falköping voro

/) stenåldersfolkets hufvud-

bygder. Från dessa trak-

ter har folket sprid t sig

utefter vårt lands vestra kust inåt Halland, Bohuslän

och Dalsland samt norr om Venern åt Vermlands floddalar;

vidare utefter östra kusten till Bleking, på Öland, kring

Småländska kustlandet samt derifrån inåt Smålands skogs-

bygder och till Östergötland. Ytterligare måste man
med anledning af fynden antaga stenåldersbygder ehuru

glesare spridda, i Mälarlandskapen och än längre norrut

i det nuvarande Norrland, hvarest likväl stenfynden äro

af en annan art och t3^da på det här boende folkets

frändskap med dem, som bodde i Finland och längre

österut.

8, 9, Pilspetsar.



STENÅLDERN.

För öfrigt kan stenåldern, såsom ofvan är antydt,

. ej begränsas inom någon bestämd tiderymd. Om ett sär-

10. Stendysa.

11. Stensättniug kring steudyssar.

skildt folk funnits, som vi kunna kalla stonåldcrsfolkct, en

sak, som vi, såsom iifvcnlcdcs förut är nämndt, hafva skäl

att bctvifla — sä är dess slutliga öde obekant.
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2. Bronsåldern.

Med detta namn betecknar man det skede inom vårt

lands gradvisa utveckling, då Nordens bebyggare lärt

känna och använda hronsm till vapen och prj^dnader.

Hvad som således utmärker denna tid och skiljer

den från den föregående är kännedomen om metaller.

Dessa inskränka sig dock till bronsen, som är en bland-

ning eller legering af koppar och tenn, samt till guldet.

Det faller af sig sjelft, att kännedomen af metaller och

deras användning för lifvets behof skulle i hög grad

bidraga till höjande af odlingen. Också ser man af tynd

från denna tid att bronsålderns folk icke blott sysselsatt

sig med boskapsskötsel utan äfven idkat åkerbruk och

skeppsfart. Afven smaken för ett mer förfinadt lefnads-

sätt synes gjort sig gällande. Såväl redskap som vapen

och smycken äro prydda med ornamenter, visserligen

enformiga och bundna inom en viss krets, men dock

utvisande, att sinnet för det prydliga och smakfulla vaknat.

Märkligt nog har man genom lyckliga omständighe-

ter funnit klädesplagg från bronsåldern, hvilka bibehålht

sig ända till våra dagar och nu förvaras i de nordiska

museerne, förnämligast i Köpenhamn, men äfven i Stock-

holm, der man eger ett märkväi'digt sådant fynd från

Halland.

I en grafhög i Jylland, som öpp-

nades 1861 , fann man vid genom-
gräfningen af en hög en kista, som
innehöll högst märkliga saker. Det

begråtna likets mjuka delar funnos

nämligen ännu qvar såsom en mörk
fetaktig massa hvaremot benen voro

förvandlade till ett blått pulver. Hjer-

nan, som undergått den minsta förän-

dringen, var betäckt af en tjock skål-

formig mössa. På yttersidan täcktes
YHemo.ssa.

mössau af korta ti*ådar, hvar och en

slutande i en liten knut, hvilkot gaf den ett högst egen-

domligt utseende. Kroppen hade varit insvept i en tjock



BRONSAIDEEN.

14, YUeskjorta. 15. Ylleschal.
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nästan cirkelformig yllekappa, utskuren för halsen och på
inre sidan betäckt af korta ylletrådar, fasta tätt intill

hvarandra. Pä ena sidan om liket låg en rund ask med
lock, inneslutande en mindre,

livari åter funnos en mössa
af enkelt väfdt ylletyg, en

kam och en liten rakknif af

bi'ons. Tvänne ylleschalar

voro lagda, den ena öfver föt-

terna och den andra öfver

kroppen. Båda voro aflångt

fyrkantiga och i ändarna

prydda med långa fransar.

På stället, der liket legat,

trätFades vidare en ylle-

kjortel, något utskuren för

halsen och med en lång fram-

skjutande flik i det ena hör-

net. Denna kjortel eller

skjorta var vid medjan om-
bunden med ett långt ylle-

band, som gick tvänne gånger

kring kroppen ochhängdened

på främre sidan. Till venster

om liket låg ett bronssvärd

med fast, enkelt handtag, i

en slida af trä med skinn-

öfverdrag. Vid fötterna lågo

tvänne 3'^llestycken, hvilka

antagligen voro lemningar

efter benkläder, hvarjemte

några läderbitar, utan tvif-

vel voro lemningar af sko-

don. I mössan fans litet

svart hår. Liket hade vai'it

inlindadt i en oxhud, innan

det nedlagts i grafven.

p Redan i detta fynd fa vi

17. iJronssvärd. eu inblick i åtskilliga delar

,,.„.. . .. af bronsåldersfolkets lefnads-
Ib. Spjutspets af brons.

. i i r. i -r\ l
satt och leinadsvanor. Det
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äi' ock ibland de vackraste bronsålderslynd som blif-

"vit gjorda. Men äfven en mängd andra fynd, så väl i

Sverige som Danmark hafva lemnat värdefulla bidrag till

9

18. Armring af brons.

19, 20, 21. Nålar af brons.

24. Rakkiiif.
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käimcdoiiien om denua tids bruk och sedvänjor. 8å an-

tyda svärd, dolkar, slcöldar^ stridslurar och lansar, som äro

funna på åtskilliga ställen i Skan-
dinavien, ett krig^iskt folklynne, rak-

hiifvar, hals- och armhand, antingen

enkla spiraler eller prydda med de
för bronsåldern utmärkande siraterna

af raka linicr och kroklinier, sijän-

nen, hammar, hårnålar, hiaffar o. d.

en viss grad af yttre hyfsning, hiif-

var^ skaror, celter (ett slags hngg-

jern), yxor, synålar, m. m. slöjdskick-

lighet o. s. v.

Bronsålderns folk stod väl icke

så högt i odling, att det kände något

skriftspråk. Men vissa märkvärdiga
tilldragelser visste det dock att

bevara på det sätt, att ett slags af-

bildningar af märkliga händelser in-

ristades i flata klipphällar. Dessa
hällristningar, hvilka innehålla afbild-

ningar af menniskor, djur (husdjur),

fartyg, vapen, vagnar, o. s. v. äro

icke utförda med något större konst-

färdighet, men likväl ganska beteck-

nande för detta tidehvarfs odling.

25. Massiv bronsyxa med
skafthål. 26. Hällnstning (fartyg med åror).

Man har gjort den iakttagelsen i afseende på fynden

från bronsåldern, att de utvisa en betydlig skiljaktighet

i utförandet, så att fynden från slutet af bronsåldern,

således de yngsta, äro vida mindre prydliga äu de, som
tillhöra den äldre bronsåldern. Denua förändring från
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ett bättre till ett sämre kan knappast förklaras amior-

limda, än genom en beröring meUan bronsåklerstblket och

den nu gryende jernåldern, hvarigenom bronsredskap

såsom mindre kimpliga så småningom kommo ur bruk

och ersattes med dylika af jern. Olikheten mellan den

äldre och yngre bronsåldern visar sig äfven i afseende på
begrafningssättet, i det maii i grafvar från den äldre

tiden finner liken obrända, men deremot i grafvarne från

den yngre bronsåldern liken brända.

Vare sig att bronsålderns folk utgjorts af en egen hit

invandrad folkstam, eller man, såsom månge nu mer göra,

i detsamma ser landets äldste bebyggare på en högre grad

af odling, kan tiden för dess herravälde här i landet ej

närmare bestämmas, än att den egt rum under do århun-

draden, som förcgingo Kristi födelse och att bronsålders-

folkets betydelse såsom särskildt folk upphört nj^ss före

eller vid tiden för denna verldshistoiiska tilldragelse.

Vid nämda tidpunkt begynte invandringar till Norden
af nya folk med ännu högre odling, hvilka egde vapen

och redskap af jeni och begagnade vissa skriftecken, de

s. k. ri^wrna.

Den tid, som begynner mi;d dessa invandringar, har

man kallat

3. Jernåldern.

Emedan det folk, som kände jernets bruk, just är

det, från hvilket vi närmast härstamma, så kan man anse

dess tidsålder, jernåldern, såsom begynnelsen till vårt

folks egentliga historia. I ai^käologisk mening betecknar

man med benämningen jernåldern, den tidcrymd af tusen år,

som ligger mellan Kristi födelse och Kristendomens första

rotlästande i landet. Fynden från denna tid äro hvar-

andra i många stycken så väseudtligen olika, att ma,n

måste hänföra dem ej blott till tvänne olika tidskiften,

utan äfven till tvänne olika folkslag.

Men båda dessa folk voro Qermaner. Det fans en

tid, då samtliga de earo})eiska folken hade samma bostä-

der, någonstädes i Asien, och då Slaver, Germaner, m. fl.

talade samma språk. Ännu i dag finnas i dessa folks språk
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en mängd lika ljudande ord. Men språken söndrade sig

från hvarandra, liksom minnet af det gemensamma ur-

sprunget bleknade och försvanii i samma mån, som stam-
marne till afståndet aflägsnades från hvarandra, sedan de
lemnat sina ursprungliga hemvist och flockvis dragit

vestvart in i Europa. Vid tiden för Kristi födelse hade
de utbredt sig ungefär till Rhen.

Germanerna voro vid denna tid delade i flere folk

och stammar. Ett sådant germanfolk var Götarna, hvilka

i Sverige antagas representera

Den äldre jernåldern.

Götarne hade på sitt tåg hunnit södra stranden af

Östersjön. Af skäl som man icke närmare känner, sanno-

likt påträngda af slaviska folk, började de härifrån sin

öfvervändring till Skandinavien, ett namn som möter oss

hos romerska författare redan i första årh\indradet efter

Kristus och, sannolikt användt af våra förfader sjelfva, ännu
fortlefver i benämningen Skåne.

Eran södra Ostersjöstranden synas Götarne på skilda

vägar ha inkommit i Sverige. En del gick öfver Elbe

in i Danmark, befolkade detta land och drog vidare öfver

Sundet in i Sverige till Skåne, derifrån till Halland, så

inåt landet till de landskap, som ännu bära Götanamnet,

Vester- och Östergötland. Eran Vestergötland utgingo

Vermerna till Vermland. Eran Halland fortgick invan-

dringen norrut längs kusten genom det nuvarande Bohus-

län till Norge, till hvars vestliga kuster inflyttningar äfven

möjligen skett från Jylland.

En annan skara af Gölarne gick från södra Östersjö-

stranden öfver Östersjön till Bornholm, Gotland och Öland och

derifrån till östra kusten af vårt land, hvarifrån ytterligare

nyb3^ggen möjligen dragit inåt landet. Afven norr om de

stora skogarne Tiveden och Kolmorden till Mälarlandskapen

trängde sig Götar och än längre norrut till Dalarne

samt slutligen till Helsingland och Medelpad. En gren

af dessa Götar torde hafva burit namnet Helsingar och

gått så väl vesterut öfver Jemtland inåt Norge som österut

på andra sidan Bottnen eller Bottniska viken till Österbotten.





Nordisk krigare från den äldre jernåldein (omkring 300 år efter Kr, f.).
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Man tär dock icke tro, att denna invandring tor

sig gick mod ens eller efter ett förut tattadt tbikbeslut;

tvärtom skedde den så småningom och i toljd af den enskil-

des fria val. När man icke fick lefva i fred i gamla
bygder, och andra leende nejder vinkade i tjerran, så

drog man dit öfver på hvad sätt man bäst kunde. Hvad
som vidare bestämde utbredningen öfver do skandinaviska

länderne och på hvilka tider denna egde rum, vet man
ej, men fynden från denna tid utvisa ovedersägligen, att

götisk befolkning då funnits i Danmark, i Norge upp till

höjden af Tromsö och i Sverige till norr om Medelpad

och Jemtland.

Af fynden, som tillhöra detta folk, äro vafnen de

talrikaste, hvaraf man kan sluta till, att folket var kri-

giskt. Breda tveeggade, ej mycket spetsiga, eller breda,

korta eneggade svärd, kraftiga spjutspetsar, härdade yxor,

lemningar af sköldar, handtag och handbeslag till dem,

hvilka visa, att deras form varit rund, sköldbucklor af

jern och brons, hvilka varit fastade utanpå skölden och

tjenat som skydd för handen,

vidare sporrar af jern och brons,

jernkjortlar eller brynjor af konst-

rikt hopfogade jernringar — se

der en kort törteckning på de

hufvudsakliga delarne af hvad som
hörde till härbonaden. Vi må til-

lägga, att jernets bearbetning öfver

allt är förträfflig och att allt, svärd-

fästet, skidan, hvari svärdet för-
^^' ^°

af jern.'"^
'^^"''^

varades, gehänget, hvarmed det

uppbars, spjutskaftet, m. m. är på det rikaste förscdt

med prydnader.

Dessa prydnader finnas naturligtvis äfven pä smychcna,

hvilka voro så väl af brons som af guld. Åfven Götarne

begagnade sig nämligen af bronsen och hyste för den-

samma en viss förkärlek liksom för det skimrande guldet

och silfret. Prydnader af glas och elfenben förekomma
äfven, G}''llene ringar med ormJmfvnden äro för vårt land

egendomliga prydnader. Statens historiska museum för-

varar trenne dyrbara guldprydiiader från d(mna tid. Tvänne
af dessa ha blifvit funna i Vcstergötland, den tredje på
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Öland. De utgöras af rör, hvilka samniaTihållas med
gängjern af guld och kunna skjutas in i hvarandra. Rören

28. Fiugerring af guld.

29. Späuneaf silfver, med guldbelägguiug.

äro omlindade med flcätad guld-

tråd och mellanrummen fylda med
fint arbetade prydnader, förestäl-

lande dansande menniskor, drakar,

o. s. v. De begagnades som hals-

smycken och äro så stora, att de

rättast förtjena namn af halskragar.

För öfrigt finner man i den äldre

jernälderns grafvar äfvcn romerska
bronser och glaskärl, hvilket be-

visar, att emellan Götarne och

Romarne en förbindelse egt rum. Hvad beträffar sjelfva

begrafningssättet, så synas liken någon gäng hafva blif-

vit brända, men vanligen blott och bart jordade.

Götarne egde en egen skrift, det götiska runalfabetet

eller de s. k. äldre runorna. De förekomma på en del

fornsaker från denna tid och på flera runstenar, af hvilka

Ilängsniycke af guld.
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tvänne träffas i sjeltVa den yngre jeruälderns liutVudbygd,

i Uplmid.

Någon egentlig historia för

denna aflägsna tid finnes icke,

blott dunkla sägner, hvilka

tyda på, att strider herskat

mellan Götarne, och det efter

dem invandrande germanfol-

ket. Detta senare synes först

företagit enstaka infall och

derefter ett kraftigare fram-

trängande, hvilket slutat med
fullständig seger. Ett anglo-

sachsiskt qväde talar om en

konung Beöivulf, en af Götar-

nes konungar i Sverige, som
återvändt segrande ur många
strider med sitt trollsmidda

svärd, hvilket hade ett orm-

prydt fäste af vridet guld och

på klingan inristade gyllene

runor. När han slutligen stridt

sin sista strid, tbres han af

sitt sörjande folk till bålet

och lägges i högen, som göres

ansenlig för att kunna både
när och tjerrau skönjas af

dem, som färdas på hafvet.

När han lemnade åt sin frände halsringen, den guldsmyc-

kade hjelmen, armringen och brynjan, yttrade han: "du är

den siste af Vegmundingars ätt; mine fränder alla har

ödet bragt i döden, do kraftiga hjeltar. Nu följer jag

dem!" — Det sväfvar öfver orden ett vemod, liksom en

aning, att götafolkcts tid nalkades sitt slut.

Det nya folk, som invandrat och efterhand inträngde

i Götarnes bygd, var tiveafolket, som tillhör den yngre
iernåldern.

Bagspänne af förgyUl brons
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Den yngre jernåldern.

Det folk, som förekommer under namnet Svear, hade

längre cän Götarne bott] qvar i östra Europa i närheten

af Gotarnc, hvilket folk icke får förblandas med våra

Götar. Men vid den s. k. stora folkvandringens början,

sedan Ilunncrne gått öfver Wolga, 375 eft. Kr. och tvun-

git Götarna att upplösa sitt stora rike och draga vesterut,

hvarigcnom alla germanfolk i mellersta Europa kommo i

rörelse, synas äfvcn Svearne hafva nödgats lemna sina

bostäder. De drogo längs Wolga åt norr och kommo så

till kusterna af Finska viken, hvarifrån de öfvergingo till

Sverige.

Här landstego de på kusterna af det nuvarande Up-

land, sannolikt den sydöstra kusten, som blef deras hufvud-

land och utgångspunkten för deras utflyttningar åt vester,

norr och söder. Vi sväfva väl ännu i okunnighet om
huru det tillgick med landets besittningstagande, men
efter hvad fynden utvisa, voro Svearne temligen tidigt

herrar öfver landet mellan Kolmorden i söder, Arbogaån

i vester, Dalelfven och Odemorden i norr; de hade då

befolkat så väl landet vesterut, Vestmanland som landet

söderut Södermanland. I sjelfva Upland, hvaröfver de

först utbredt sig, bildade sig trenne större bygder eller

foUdand, som efter antalet af de der bildade hundaren

(eller härad) kallades Attundaland, östra delen af

Upland, Tmndahnd, mellersta delen, och Fjärdrundaland,

vestra delen.

Derefter följde utbredningen öfver det öfriga Sverige,

nämligen först öfver de götabygder, som lågo öster om
Vettern, vidare öfver trakten vester om denna sjö, och

slutligen gick det segrande folket öfver till danska öarne

och Jylland samt till Norge, hvarigeuom det sålunda till

sist blef herskande öfver hela Skandinavien intill Ejdern

och Dannevirke i söder och i norr ända upp till de trak-

ter, der Lappar och Finnar kringströfvade med sina hjor-

dar. De folk, som nu bo i Skandinavien, så väl det

svenska som det danska och norska, hafva alltså upp-

kommit genom en förening af dessa båda germaniska

folk (Götar och Svear), och man kan således såväl i Sve-
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riges som i Norges och Danmai*ks historia skilja emellan

en äldre jernåkler (Götarnes tid) och en yngre sådan

(Svearnes).

De fornsaker, som tillhöra Svearne eller

den yngre jernåldern, utvisa en gröfre till-

verkning, och en råare smak än de, som till-

höra Götame och den yngre jernåldern. Men
de visa ock, att Svearne icke varit i så nära

beröring med Romarne som iallet var med syd-

germanerue. Slagsvärdet är tungt och kraftigt.

Den långa och breda klingan tyckes liksom

tala om, att i henne icke bodde något svek.

Den noggranhet, med hvilken atståndet är atpas-

sadt mellan parerstången

och knappen samt deras

inbördes riktning utvisar,

att man lade vigt vid att

iora svärdet fast och säkert.

Smyckena från denna tid

äro stora och i viss mån
klumpiga, men när man
tager i betraktande, huru-

dana de verktyg voro, med
hvilka dessa arbeten utför-

des, måste man både er-
1 .. 11 1 1 32. Hänffäinycke af silfver
kanna och beundra den

skicklighet och konstfärdig-

het, som af den tidens arbetare utvecklades.

För öfrigt är att märka, att 8vearne införde eller

rättare förde med sig ett nytt slags skriftecken, som van-

ligen förekomma på våra runstenar. Dessa de s. k. yngre
runorna utgöras af följande 16 tecken.

f u th o r k : h n i a s : t b 1 m -r

llunan Å står oftast, liksom den äldre runradens Y,
i slutet af orden och motsvarar då vårt r; men stundom
förekommer hon äfven inuti ett ord och beteckriar dä ett

vokalljud (vanligen ö eller y). Runorna +, i, +, H, "t

och Y hafva också formerna A, t* = o, h = n, H = a,

• = s och 1 = t. I synnerhet efter den egentliga hedna-

m. Slag-
svärd.
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tidens slut använde ma,n ofta de s. k. 'stimgna runorna*

P\ = y> ^ = Sy •^ = G och^^ = p.

Sina lik brände de på bål och nedsatte askan i en

kruka i jorden. Detta var åtminstone det vanliga förfa-

ringssättet, ehuru äfven jordande af obrända lik förekom-

mer på vissa trakter ända mot slutet af hednatiden.

34. Stensättniiigar.

35. Upsala högar.
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Stensättningar af olika former, och resta stenar, kallade

bautastenar, äro liksom en stor del grafhögar och stenkum-

mel minnesmärken från denna tid.

Några skriftliga underrättelser, andra än runsteuar-

nes, hafva vi icke från dessa tider. De namn på perso-

ner, som möta oss, skymta emot oss likt skuggor i natten.

Det är helt och hållet en sagoverld, hvars efter traditio-

ner upptecknade händelser icke obetingadt få antagas

som verkliga, men som lemna mången antydning om
sederna hos våra fäder, samt om deras åskådningssätt och

uppfattning af mcnskliga lifvet. De forngamla sagor, säg-

ner och qväden, som omhandla våra fäders lif, hafva blifvit

samlade och nedskrifna på Island i tider långt efter de

händelser och personer, hvilka utgöra deras föremål. En
ryktbar samlare och nedskrifvare af forngamla sägner och

sånger var Snorre Sturkson, lagman på Island, född år

1178 och död 1241. Dessa sagor beröra dock mindre

Sverige, än hela Xorden, ja Germanerna i allmänhet. En
märklig saga af det senare slaget är Völmnga-sagan, som
handlar om Sigurd Fåfnisbane och hans trolofvade, val-

kyrian BrynhiJda. Sigurd glömmer henne och äktar Gud-

run, en konungadotter, af hvars svågrar Gjukungarne

han dödas på Brynhildas anstiftan. Gjukungarne dödas

derefter af Gudruns andra gemål, som sålunda utkräf-

ver en giym hämd.

Innehållet af denna saga antj^der i sina hufvuddrag
innehållet i de flesta af dessa gamla sagokretsar. Det
är en förbannelse, ett olycksöde, som hvilar öfver släg-

ten och som förföljer hennes medlemmar tills den siste

fallit. Sådant är öfver hufvud taget innehållet i båda
de sagokretsar, som skildra de första konungaslägterne i

Danmark och Sverige, af hvilka den förra kallas Sköld-

ungasagan, den senare Ynglingasagan. De kallas så,

emedan de äldsta konungarne i Danmark, ^höldungarne,

uppgifvas härstamma från en gudason vid namn Hl;'6Jd

och likaså Ynglmgurne från gudasonen Yngve.

Desse 'Ynglingar' äro enligt sagan den yngre jern-

ålderns, Svearnes konungar. Minnena och sägnerne om
dem samlades till ett helt af skalderne, och ett af dessa

qväden, kalladt YnglingataJ, och författadt af skalden Tjo-

(hdf (från Norge), hvilken lefde hos norske konungen
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Harald Hårfa^cr, togs af Snorre Sturleson till upprcäuning

för hans framställning af Ynglingaätten, sådan den här
nedanför anföres.

4. Ynglingasagan.

ar nu Yngve koniuig i

Hvithiod. Från Honom härstammade Ynglingaätten. Han
bj^gde i JJfsala och förlade dit sitt konungasäte. Dock kalla-

des han icke konung utan drottn, ett namn, som äfven hans

ättlingar buro, tills den sjunde från honom, och efter denne
de följande, började kalla sig honungar, under det deras

hustrur kallade sig drottnmjar.

Med Visbur, den fjerdo drottnen från Yngve, börjar

det olycksöde, som sedan följde Ynglingaslägten till dess

slut. Redan Visburs fader Vanhnde hade fallit ett offer

för sin trolöshet mot en finsk konungadotter, hvilkon köpte

en trollqvinna vid namn Huld att döda honom. Visbur

äktade äfvenledes en konungadotter, hvilken han lofvade

som morgongåfva tre stora byar och en halsring af guld.

Men sedan hon födt honom tvänne söner, Öfvergaf Visbur

henne och tog sig en annan hustru. Den förskjutna for

med sina söner hem till sin fader, men när sönerne voro

tolf och tretton vintrar gamla, reste de tillbaka till Svi-

thiod att hemta modrens morgongåfva. Då de icke





Konung Agnas c!ut.

Teckniiiiz af C. S. Hallbeck.

I
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fingo den, förklarade de, "att halsringen skulle blifva till

bane för den bäste i ätten", hvarpå de reste sin väg, men
med tillhjelp af trollqvinnan 8kuld bragte de sin fader

om lifvet och aflockade af henne sedan en förbannelse öfver

hela Visburs ätt, så att slägtmord efter detta alltid skulle

råda i Ynglingaätten.

Efter Suorre 8turleson vilja vi berätta ett par sagor

röi^ande denna konungaslägt: den ena om Agne, den 'bäste

i ätten*, den andra om Ingjald, med hvilken ätten slutar.

Sagan om Agne.

Agne, den fjerde från Visbur och den andre, som
bar konunganamn, var en mäktig och berömd man, stor

krigare och en man med stora färdigheter af alla slag.

En sommar drog han med sin här öster till Finland, land-

steg och härjade. Finnarne samlade mycket folk och

redde sig till strid. Deras höfding hette Froste. Striden

blef häftig så att Froste föll och många med honom. Men
konung Agne for derefter med härsköld öfver Finland,

lade det under sig och fick stort byte.

När han så vände hem, tog han med sig Frostes

dotter Slcölf och hennes broder Lage. På vägen östeinfrån

lade han till i Stocksunden och slog upp tälten söderut

på näset, som var skogbevuxet. Om halsen bar han

det guldsmycke Visbur hade egt, och vid hvilket förban-

nelsen öfver ynglingaätten var fästad. Emedan han äm-
nade taga Skölf till hustru, tillredde han på hennes begä-

ran först arfölet efter hennes fader, bjöd till sig många
stormän och lät anordna ett präktigt gästabud. Som
konungen vunnit stor ära på sin färd, gick det ock

rikligen till under dryckeslaget, så att Agne blef druc-

ken. Skölf bad honom väl akta det kostbara guldsmyc-

ket, som han bar om halsen, och på hennes råd band
han det väl fast innan han gick att sofva.

Hans landtält stod i skogsbrynet under ett högt träd,

som skulle skydda för solhettan. När konungen somnat,

tog Skölf ett rep och fäste det vid ringen, som han bar

om halsen, hvarpå hon lät sina män fälla ned tältstän-

gerna, kastade x'epet öfver trädet och drog, så att konun-

gen blef hängande tätt under grenarne. Detta blef konung
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Agnes bane. Ncär mordet var vcrkstäldt, lupo Skölf och
hennes män till skeppen och foro tillbaka till Finland.

Sedan togo Agnes män liket och brände det på den
plats, hvarest konungen ljutit döden och biel stället sedan
kalladt Agnefit'^).

Sagan om Ingjald.

sen siste konungen af Ynglinga-

^ätten var Lu/jahl. Han var son

af konung Anund, som fiått tillnamnet i5/'ö^-Anund, eme-
dan han lät anlägga vägar Öfver ödemarker och uppodla

stora skoglösa trakter. Dä fans i Fjärdrundaland en konung
Ingvar, som hade tvänne söner Alf och Agnar, hvilka voro

jemnårige med Ingjald. En vinter, då en mängd små-
konnngar voro församlade vid det stora midvinterstinget

i Upsala, och stora fester anstäldes, var också konung Ing-

var der med sina söner. Ingjald var då sex vintrar gammal.
En dag tillstälde gossarne en lek, hvarvid Alf och

Ingjald skulle råda öfver hvar sin hop. Under leken

visade sig, att Ingjald var svagare än Alf, hvilket grep

Ingjald så, att han begynte bitterligen giåta. Då hans

fosterbroder Götved såg detta, ledde han Ingjald till Svip-

dag blinde och omtalade för honom hvad som inträffat.

Svipdag sade, att "det var stor skam."

Dagen derpå lät Svipdag taga ett varghjerta och

steka å spett och gaf det åt Ingjald att äta, hvaraf denne

blef grymmare och ondsketullare än andra menniskor.

När Anund dött och Ingjald blifvit konung efter

honom, lät han tillreda ett stort gästabud i Upsala för

att hålla arföl efter sin fader. Han uppbygde en sal, i

*) Mau brukar förlägga Stocksund och Agnefit till platsen för

nuvarande Stockholm, men sannolikt iir Stocksund en förvexling af

Stäksund eller det norra Staket vid farleden till Upsala.
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ingen mån mindre eller simplare än tompelsalen {ITpsalen)

och kallade honom sjnkonungasalen. Der voro sju hög-

säten, Derpå sände Ingjald män öfver hela Svithiod och

bjöd konungar, jarlar och andra mäktiga män att komma
till sig i Upsala.

Om de många konungar, som då funnos i Sverige,

berättar Snorre Sturleson i Ingjalds saga, att konungarne,

som sutto i Upsala, voro envåldshöfdingar öfver hela

Sveaväldet, till dess Agne dog. Då kom riket först i brö-

draskifte (nämligen mellan Agnes söner), och sedan ut-

38. Fornnordisk gästdal.

bredde sig i-ike och konungadume i ätterna, alltsom de
utgrenade sig; somliga konungar röjde stora skogsmarker
och odlade der, hvarigenom de ökade sitt rike. Då Ing-
jald tog rike och konungadömc, voro många häradskonungar.

Till det arföl, som firades i Upsala, kommo konung
Algöte, Ingjalds svärfader, kommg Ingvar af Fjädrunda-
land med sina två söner Alf och Agnar, en konung från

Nerike ooh en från Attundaland, men konung Granmar af

Södermanland kora icke. A t de sex konungarne voro,

Svensk historia, 2
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som sagdt är, högsäten tillredda i den stora salen, men
ett af dessa var tomt. Allt konungarnes folk, som följt

med till gästabudet, inrymdes i samma sal, men sitt eget
folk lät Ingjald vara tillsammans i den gamla Upsalen.

Ku var det sedvänja den tiden, när arföl dracks efter

konungar och jarlar, att den, som gjorde arfölet och
skulle mottaga arfvet, satt i pallen framför högsätet, tills

bragebägaren inbars. Dä skulle han stå upp, aflägga

ett löfte och sedan dricka ur bägaren. Derefter leddes

han upp i högsätet, som fadren hade haft, och var då
kommen till hela arfvet efter honom.

Då bragebägaren blifvit inburen, stod konung Ingjald

upp, tog hornet, och afgaf ett löfte, "att öka sitt rike

med hälften åt hvarje hufvudväderstreck eller ock dö"
— samt tömde så hornet.

Om qvällen, då männen voro druckne, sade konung
Ingjald åt sina fosterbröder, Svipdags söner, att de skulle

väpna sig med sitt folk, såsom ämnadt var. Derpå gingo

de ut till den nya salen och lade eld derömkring, så att

huset snart stod i ljusan låga. Så brändes de sex konun-

garne inne med sitt folk, och de som sökte komma ut,

blefvo genast dräpte. När Ingjald röjt dem ur vägen,

lade han under sig deras riken och tog skatt af deras folk.

Konung Granmar, som icke varit med ])å arfölet,

sökte han betvinga med vapenmakt, men folket från de

nyvunna fylkena flydde, hvarföre Ingjald sjelf måste fly

samt kom, svårt sårad, till sina skepp, der hans fosterfader

och fosterbröder stupade. Efter mycken ofrid åstadkoms

väl en förlikning mellan konungarne, men då Granmar en

gång befann sig på ett gästabud på Sehon, kom Ingjald

en natt med sin här, kringrände gården och uppbrände

den med alla, som voro dorinne. — Det säges, att Ingjald

till slut dräpt tolf konungar och svikit dom alla i löftes-

ord ; derför blef han kallad Ingjald lllråde.

Omsider lyktades hans lif så att han sjelf blef inne-

bränd. lian befann sig på sin gård Räninge, hvilken

säges ha varit belägen på Fogdön i Mälaren, der en lik-

nämd gård ännu finnes, då han i sin ordning fann sig

kriugränd och icke såg någon möjlighet till räddning med
svärd i hand. Han uppgjorde då med sin dotter Asa det

frejdade rådet, att sedan man druckit om qvällon, an-
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tända salea, hyilken uppbrann med alla, som voro derinne

samt med Ingjald och Asa.

Don fjerde konungen från Ingjald var samtida med
den ypperste i Sköldungaätten, llolf Kralce, en hjelteko-

nung, högsint och ädel och utan sin like i de nordiska

sagorna. Vi vilja ur sagorna anföra det hufvudsakli-

gaste af denne konungs öden.

5. Sagan om Rolf Krake.

Konung Helge var Rolfs fader och Yrsa hette hans

moder. Men hon var tillika Helges dotter och hade som
fånge blifvit förd till Upsala af konung Adih, hvilken

tagit henne till drottning. Helge kom derefter till Sve-

rige med en stor här, gick i land, härjade och fick stort

byte samt seglade hem med Adils drottning Yrsa, som
han äktade. Sedan hon födt honom sonen ilolf, ui)pda-

gades emellertid deras slägtskap, hvarpå Yrsa for åter

till Adils i Sverige, och Helge föll för sin egen hand.

Rolf Krake blef nu konung i Lider (Lejre), som Sköld-

ungarnes konungasäte på Seland hette.

Han samlade omkring sig de yppersta kämpar i hela

norden. Isynnei'het omtalas kämparne Svipdag, Biggad
och Hvitsärk från Sverige, kämpen Bodvar Bjarke frän

Norge samt Hjalto, hvilken sistnämde, från att vara de

öfriga kämparne i Rolfs hof till spott och spe, så att

han nödgades gömma sig i en sköldborg af afätna ben,

som vid måltiderne för nöjes skull kastades på honom, blef

under Bodvars ledning en båld kämpe, jemgod med hvil-

ken som helst i konung Rolfs hof. Kämparne hade i

konungasalen sina platser så delade, att till venster om
konungens högsäte suto Svipdag och hans bröder, och

till höger Bodvar och näst honom Hjälte. Näst desse

sutto konungens tolf bärsärker*) och så de öfrige konun-
gens män.

*) Bäräiirker (brynjelösa) kallades sädanc, som gingo fram i striden

utan bryiija och, fattade af ett slags raseri, beto i sina sköldar och
visade en öfvermensklig styrka. Ilvarken eld eller jern troddes verka

på dem.
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Bland de många bedrifter, som Rolf med sina käm-
par utförde, täljes med stort beröm hans färd till konung Adils

i Upsala. Han red upp i Sverige med hundra man utom sina

tolf kämpar, men på vägen tog han in hos en bonde, hvil-

ken efter att hafva med köld och hetta pröfvat honom
och hans män, rådde, att E.olf med endast sina tolf käm-
par skulle rida till Adils; "ty," — sade han till konun-
gen — "med myckenheten besegrar du icke konung Adils."

Rolf följde bondens råd och red så ensam med sina

kämpar fram till Upsala.

När de skulle stiga in i den stora konungasalen,

erbjöd sig Svipdag, som varit Adils man och väl kände
dennes svek, att gå först in i salen, hvarjemte han
rådde till att icke låta märka hvem som var Rolf De
gjorde så, och gick »Svipdag först och efter honom hans

bröder, sä konung Rolf, näst honom Bodvar och så de

öfrige, en och en.

Svipdag märkte ock tydligen en mängd försåt, som
voro lagda för dem, vid det han framgick i salen. När
de hunnit så långt, att de kunde se hvar Adils satt och

yfdes i högsätet, ropade Svipdag: "nu vill jag begära

lejd och säkerhet för dessa tolf kämpar, som du lofvade

mig den tid, jag drog ut med bärsärkerne för dig, konung
Adils." Dertill svarade Adils ja och bad dem stiga dri-

steliga fram. De gjorde så, men sågo, att lönliga fall-

grafvar voro anbragta rundt omkring salen. Bakifrån vägg-

bonaderna framrusade också beväpnade män, som anföUo

Rolf och hans kämpar, men desse redde sig manligen och

nedhöggo Adils män 'som risbuskar'.

När Adils såg, att den leken icke dugde, bjöd han

stillhet i salen, "att han och hans styfson måtte kunna

talas vid," hvarpå denne och hans kämpar satte sig, först

Svipdag, Hjälte och Bodvar, och så R-olf Då lät Adils

uppgöra stora stockeldar längs hela salen, men drog sig

sjelf med sina män utefter ena väggen helt nära till ut-

gången, allt under det han lät öka eldarne, så att het-

tan till slut blef outhärdlig. Han ville på detta sättet

utröna hvem som var Rolf; ty denne hade en gång lofvat

att aldrig fly, hvarken för eld eller svärd.

Till slut sprungo denne och hans kämpar upp och

kastade sina sköldar pä elden, fattade dem som varit
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med om eldandet och slängde dem i lågorna, sägande,

, "att de på det sättet ville öka elden åt konung Adils,

ty sjelfva voro de nu tillräckligt stekta." Rolf i'opade:

"den flyr ej för elden, som springer öfver honom" —
och dermed störtade han sig, följd af sina kämpar, tvärt

igenom lågorna, viljande taga fast konung Adils. Meu
denne stack sig undan i en ihålig pelare, ifrån hvilken

en underjordisk gång ledde till drottningens sal.

När Rolf och hans män kommo ut ur salen, mötte

dem drottning Yrsa, och blef der mycken glädje mellan

henne och sonen. Hon sände honom och hans män till

ett bätti*e herberge, men om natten kom Adils med en

myckenhet folk, som omhvärfde huset och tände eld dcrpå.

Goda råd tarfvados nu, men Bodvar föreslog, att alla på
en gång skalle tränga på väggbjelkarne, tills do bågnade

och brötos, och på det sättet kommo de lyckligen ut.

Här väntade dem likväl en hård strid, men allt måste
vika för Rolf och hans kämpar, och äfven den leken slu-

tade med skam och nesa för konung Adils, som ännu
icke lyckats utröna hvem som var konung Rolf.

I)en segrande Rolf mod sina kämpar gick in i konungs-
salen, der Rolf satte sig i konung Adils högsäte. Hit

kom drottning Yrsa, helsade vänligt sin son och sade:

"ej hafver man här så fägnat dig, frände, som jag velat;"

— hon berättade nu, huru konung Adils samlade mycket
folk, emedan han ville uppbjuda hela sin förmåga att

nedgöra Rolf och hans män. "Derför du, min son" —
så slutade hon — "ej längre bör uppehålla dig här!" —
Hon gaf Rolf ett stort silfverhorn, hvari alla konung Adils

ringar voro förvarade, bland dem Sviagris, som Adils sjelf

skattade dyrbarast bland dem alla. Dessutom fick Rolf
sä mycket guld och silfver, att det kuapt kunde räknas.

I stället för hans och kämparnos hästar, hvilkas svansar
och panntofsar Adils låtit afhugga, lät drottning Yrsa
framleda tolf präktiga röda luistar och en hvit för konung-
Rolf sjelf Derpå tog Rolf afsked af sin moder och steg

till häst med sina män.
8om de nu redo bort från U})sala öfver den stora

slätten, Fynsvall, hörde d(! ljud af stridslurar och fingo so en
otalig mängd folk, som satte efter dem allt hvad hästarne
förmådde löpa. Rolf började då kasta ut guldet, som han
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fått af sin moder, och Adils män kunde ej motstå frestel-

sen utan började plocka upp dyrbarheterna. Endast Adils

sjelf och någ-ra få med honom fortsatte förföljandet. Men
nu kastade Rolf ut Sviagris; ncär Adils såg sin kostbara-

ste klenod ligga och glänsa pä slätten, stannade äfven

han för att upptaga densamma. "Nu" — ropade Rolf —
"böjde jag ryggen på den rikaste man i Sverige" och

högg med detsamma Adils i ryggen, sägande: "behåll nu
denna skamfläck till ett minne af Rolf, som du så länge

sökt." Så ändades denna färden. I sagan kallas Rolfs

utströende af Adils guld för Fyrisvallesäd.

På återvägen mötte Rolf och hans kämpar samma
bonde som pä uppresan. Bonden ville förära konung
Rolf några vapen, svärd, sköld och brynja, som konungen
dock icke ville emottaga, hvaröfver bonden blef mycket
ond, så att det ej blef någ^ot natthcrberge af den gången.

När de ridit ett stycke derifrån, tyckte Bodvar, att konun-

gen handlat oklokt, då han icke mottagit bondens gåfva,

"ty denna bonde" — sade han — "månde visserligen

vara Odin sjelf" Konung Rolf tyckte så ock, hvarför

de genast vände om, men hvarken by eller bonde stodo

nu att finna.

Nu är att säga om konung Rolfs och hans kämpars
fall. — Rolf hade en halfsyster, som hette ShiM och var

full af trolldom och ondska. Hon var gift med en lyd-

konung under Rolf och uppeggade sin man att afskudda

sig oket samt begärde slutligen af sin broder anstånd med
skatten i trenne år. Med dessa medel utrustade hon

i hemlighet en stor här, och när den tredje julaftonen

kom, infann hon sig i Lider för att betala skatten. Hon
blef vänligt cmottagcn af sin broder, och det blef skarpt

drucket om qvällen i konungens sal, men när alla lågo

i sin sömn, lät Skuld sin dittills dolda här draga fram

och omringa borgen.

Hjälte var den firste, som märkte förräderiet, och

skyndande in i konungssalen väckte han konungen och

hans män: "nu gäller det att försvara den berömdaste

konung i nordanlanden" — sade han — "sä att det i

hvarje land må förtäljas, huru vi lönat all den gunst, vi

af honom njutit." — Konungen befäl te att den biista

drycken skulle framtagas: "först skola vi göra oss glada"
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— sade han — "sedan skola vi i dagen lägga liunidana

konung Eolfs kämpar äro; ett åstundar jag blott, att vårt

beröm må länge iliågkommas !" Detta berättades tor Skuld,

som sade: "fast olik är min broder alla andra män, och

är det stor skada på honom, dock måste allt skrida till

sitt slut!"

8ä började striden, och Rolf och hans män svängde

svärdet med mod, men vid konungens sida gick en björn,

som med sina ramar fälde flere fiender än Rolfs käm-
par nedlade tillsammans. Intet vapen bet på honom. Då
saknar Hjälte Bodvar, som alltid hade sin plats närmast

konungen i striden liksom vid gästabudet, och han skyn-

dade mot Rolfs önskan tillbaka till borgen. Här fann han

Bodvar och förebrådde honom hans ovei-ksamhet. Bodvar

sade: "icke behöfver du, Hjälte, skrämma mig till striden,

icke heller hafver du gjort konungen så stort gagn här-

med, som du tror, men nu drager allt till det, som ödet

beslutit, nämligen att intet råd skall duga mer!"

8å gick Bodvar med Hjälte ut i striden, men i det-

samma försvann björnen från konungens sida, och det

bytte om för Rolf och hans män, som när mörk natt

följer på klar dag. Skuld satte sig på sin trollstol, och

fram om hennes här kom en stor galt, grå till färgen

som en varg, och stor som en tre års gammal oxe. Ur
livarje borst fiögi) pilai", som fälde Itolfs män, men gal-

ten sjelf kunde ej såras. Till slut återstodo inga flera

än konungen sjelf och de tolf, men äfven de föllo, och

dcrmed slutade striden.

Hämden kom dock snart och träflade Skuld och

hennes man. Det var Bodvars bröder, som dödade dem.
Konung Adils dog i Upsala en våldsam död. Hans häst

snafvade, då han en gång red omkring i disarsalen, oc;h

konungen kastades öfver hästen mot en sten, så att liuf-

vudskålen brast, och hjcrnan stänktes öfver stenen.

Jcmte dessa sagor, som äro de nordiska konunga-
ä'tterncs egna, vilja vi anföra några, hvilka icke kunna
sägas tillhöra något särskildt af de skandinaviska folken,

utan äro att betrakta som deras gemensamma cg(!udom.
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6. Några allmänna nordiska sagor.

a). Sagan om Hagbart och Signe.

Hagbart, en konungason, och hans bröder hade ingått

fostbrödralag med konung Sigurds söner, men desse lyss-

nade till onda råd och dödade Hagbarts bröder, hvarefter

Hagbart hämnades och i sin ordning dödade Sigurds söner.

Men Sigurds dotter, den sköna Signe och Hagbart älskade

hvarandra och hade svurit hvarandra tro, Dock vågade

29, Hagbart förklädd till sköldmö.
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icke Hagbart efter konungasönernes död komma till komm-
g-ens gård. En gång hade han en dröm, "att han gick

i rosendelund, då en fager ros rann upp pä hans arm,

och hvar liten fogel på qvist sjöng för den fagra blomman."

Han omtalade drömmen för sin moder, som började gråta

och sade, att "Signes kärlek skulle kosta hans lif."

Hagbart lät dock icke afskräcka sig från att bosöka

Signe. Förklädd till sköldmö kom han till kouungsgår-

den, der Signe med sina tärnor satt oöh sömmade i jxmg-

fruburen. Han sade sig sänd af sin fader för att lära

qvinnoslöjder, men allt under det han sydde, stodo hans

ögon på konungadottern. En af tärnorna anade dock, att

den storväxta sköldmön vore Hagbart och skjmdade att

säga det för konungen.

Om natten, när Hagbart och Signe voro ensamma,

kommo konungens män, väpnade från hufvud till fot.

Den falska tärnan hade stulit undan Hagbarts vapen, men
han värjde sig dock länge och väl, innan de många kunde

fängsla honom. Tågen brusto för hans kämpaarm.

Då hviskade tärnan, att de skulle binda honom med ett

hårstrå af konungadottern, och detta nändes han icke

slita sönder. På konungens befallning fördes han bort till

en galge att hängas. Han bad dä, att man först måtte

upphänga hans kapjia, att han måtte se, huru han tog

sig ut som död, men egentligen ville han pröfva Signes

trohet.

Knapt hade Signe sett kappan hänga förr än hon

tände eld på jungfniburen och hängde sig sjelf När Hag-
bart såg, huru trofast jungfrun A^ar, uppmanade han mod
glädje männen att fullborda sitt värf, utropande: "länge

månde man en kärlek och trohet som vår minnas i nor-

den." Kär konung Sigurd såg, huru kära Hagbart och

Signe hållit hvarandra, ångrade det honom— säger folk-

visan — och han sände män att rädda dottern och ned-

taga Hagbart. Men

"När de kommo i rosendelund,

så var då Hagbart död,

och när de kommo till buren,

var Signe hränd till glöd.^^
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b. Sag-an om Hjalmar och Ingeborg.

Ingeborg var dotter till en Upsalakonung som sagan
kallar Yngve. Hjalmar var konungens landtvärusman,

d. v. s. han värjde landet åt honom, att hans folk kunde
lefva i trjrgghet och ro. Ingeborg och Hjalmar cälskade

hvarandra, men konungen ville ej gifva sin dotter åt

någon, som ej var af konungabörd.

En sommar, dä Hjalmar med sina män gått i land

på ett näs och som bäst höllo pä att anställa lekar, kom
den vidtberyktade norska vikingen Orvar Odd och lade i

land på samma ställe, men pä andra sidan om näset.

Sitt tillnamn hade Odd fått af sina pilar, som voro för-

trollade, så att de alltid träffade sitt mål, men genast

af sig sjelfva återvände på bågsträngen. De tappraste

vikingar hade Odd besegrat, och nu kom han för att

uppsöka Hjalmar och hans fosterbroder Tord Stafnglam,

emedan hans fader sagt att dessa voro de tappraste och

styfvaste män, han visste.

När Odd kommit i land med sitt folk, delade han
det i tvänne hopar, hvilka hvar frän sitt häll uppgåfvo

härrop, men Hjalmar och hans män lyssnade ej dertill

utan fortsatte lugnt sina lekar. '"'På sådana män" —
sade då Odd — *^må man ej stjäla sig" — och lät sitt

folk vända tillbaka till skeppen. Följande dag, när det

blef stridsljust, gick han äter i land, då Hjalmar kom
emot honom oeh frågade, hvem han var. Odd nämnde sitt

namn och sade att han nu vore kommen att pröfva, hvem
som vore käckaste karlen, Hjalmar eller han.

Sedan Hjalmar afskilt så många af sina skepp och

så mycket af sitt folk att Odd och han voro jemnstarka,

begynts striden och fortfor den dagen och den följande.

Men då striden tredje dagen åter skulle börja, föreslog

Tord Stafnglam, att de båda kämparne, heldre än att

nedgöra hvarandra, skulle ingå fostbrödralag, och det för-

slaget likade både Odd och Hjalmar väl. Odd gick in

på Hjalmars vikingalag, som bland annat föreskref att:

"aldrig äta rått kött eller dricka blod, emedan det vore

vargmat; aldrig med våld taga något från köpmän eller

bönder, utom i nödfall vid strandhugg, då fulla värdet
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skulle erläggas, samt till sist att aldrig våldföra någon

c^vinna." Hjalmar och Odd ingingo så fostbrödralag, der-

30. Striden mellan Hjalmar och Orvar Odd.

vid tillgick så, att do nppskuro en torfva ur jorden,

sårade sig och läto sitt blod flyta tillsammans i mullen,

hvarefter torfvan åter lades på sitt stcälle. Sedan svuro

de att dela Ijuft och ledt och att hämnas hvarandras död.

De följdes der])ä åt till Upsala och stannade der öfver

vintern.
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Dä Odd såg att Hjalmar och Ingeborg, konung Yng-
ves dotter, höllo hvarandra kära, men tillika hörde att

Yngve nekat sitt bifall till deras förening, uppmanade
han Hjalmar att lägga konungen tvänne vilkor före: "att

slåss eller gifva sitt samtycke." Men Hjalmar svarade,

"att han allt för länge varit konungens man, för att han
så skulle bryta sin tro." Så blef det dermed som förut,

men Hjalmar och Odd drogo hvarje sommar ut med
skeppen och vimno ära och byte. Under en af dessa

härfärder hade Odd erhållit en silkesskjorta, som skyd-

dade egaren för både eld och svärd, så länge han icke

flydde i striden.

En vinter, när de sutto hemma hos konungen, inträdde

en dag i konungssalen tolf storväxte män, och en af dem
hufvudet högre än alla de andra. Det var Arngrims sven-

ner, allesammans bärsärker, de der öfvergingo andra män i

styrka och mod. När de foro på vikingatåg, voro de

aldrig flere än tolf, men voro det oaktadt ständigt seger-

rika och derför mycket berömda i saga och sång. Alla

buro de de yppersta vapen, men kostbarast var svärdet

Tyrfing, som bars af den äldste bland bröderne, Angantyr.

Hvarje gäng det drogs ur skidan, lyste det som en sol-

stråle och kunde aldrig stickas dit in igen, om det ej

bjifvit bestänkt med meuniskoblod; men den som blödde

för Tyrfing, upplefde icke följande dag. När desse käm-

par voro bland sina män och märkte, att bärsärkagån-

gen kom öfver dem, gingo de i land och kämpade mot
träd och klippor, tills kämparaseriet lagt sig; ty det hade

händt, att de derunder dödat sina egna män och borrat

sina egna skepp i sank.

En jul, när de sutto hemma hos Arngrim och bra-

gebägaren kringbars, fattade Hjorvard, den andre i ord-

ningen af bröderne, bägaren och gjorde ett löfte, "att han

skulle ega Upsalakonungens dotter Ingeborg eller ock

sätta lifvet till." Derför voro de nu komna till Upsala,

der de dristeligen trädde inför konungen. Denne syntes

icke brådt blifva färdig med svaret, men Hjalmar stod

upp och påminde honom om alla de strider och dödsfaror,

dem han utstått för konungens skull samt bad om hans

dotter till äkta. Konungen satt länge tyst, men hänskjöt

slutligen saken till sin dotter. Ingeborg sade, "att hon
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Önskade den till man, som hon kände, men icke den, som
hon kände blott af rykten, hvilka dertill alla voro onda."

Nu tog Angantyr till orda: "Föga lärer det vara
att vänta" — sade han — "att möns sinne ändras,

derför ville han icke strida om henne." Men han utma-
nade Hjalmar till envige på Smnsö året derpå vid mid-
sommarstiden och derpå lemnade bröderna salen. När de
kommo hem, sade deras fader: "aldrig har jag förr ängs-

lats för eder, men ingenstädes känner jag Hjalmars like,

och har han i sitt följe en man, som i mod och tapperhet

står honom närmast.^'

På utsatt tid foro Hjalmar och Odd till Samsö, der
de lade sina skepp i land och gingo upp på ön. Under
tiden kommo ock Arngrimssönerne. De drogo genast
sina svärd, beto i sköldranden, och bärsärksgången kom^
öfver dem. Sex af dem gingo ut på hvardera af de två

skeppen och dräpte alla Hjalmars och Odds män. När
de med blodiga svärd gingo ned från skeppen, sågo de
Hjalmar och Odd komma mot stranden, men bärsärks-

gången hade då gått öfver, och då blir man svagare än
vanligt, liksom efter en sjukdom. När Hjalmar såg sina

och Odds män fallna, sade han: "tyckes mig nu rimligt

att vi alla skola gästa Odin i qväll i Valhall!" Det
har blifvit anmärkt, att detta var enda gången, som man
hörde Hjalmar, yttra ett ord af fruktan. Odd åter var
stridsglad och full af mod.

"Jag vill kämpa mot Angantyr," — sade Odd —
"han lärer gifva dråpliga hugg med Tyrfing, men jag
tror att min skjorta står dem bättre emot än din brynja."

Men Hjalmar svarade: "Hvar kommo vi väl så till stri-

den, att du gick före mig; för denna holmgång*) råder
jag, och det löftet gaf jag icke konungadottern, att du
eller någon annan skulle kämpa för mig." Så drog han
sitt svärd och gick emot Angantyr, men innan de skif-

tade hugg med hvarandra, sade Angantyr, att den, som
segrade, icke skulle taga den fallnes vapen, ty han ville

hafva Tyrfing med sig i grafven; samt att den eller de
öfverlefvando skulle uppkasta hög öfver de fallne. —

*) Holmgäng = envigeskamp.
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Dertill jakade Hjalmar. Derpå gingo de emot hvaraiidra,

och föUo der de skarpaste hugg.

Under tiden ropade Odd till de andra bröderne, att

en och en skulle kcämpa mot honom, om de ej voro fega,

och så begynte han striden först med Hjorvard och sedan

med de andra, hvar efter annan, tills alla fallit. Då gick

Odd till det ställe, der Hjalmar och Angantyr kämpat,

Angantyr var död, men Hjalmar satt lutad mot en tufva.

"Har nu sannats hvad jag sade dig, att det ej månde
lyckas att slåss med Angantyr," sade Odd; men Hjalmar
svarade: "en hvar skall en gå.r\g dö!" Odd klagade, att

Hjalmars råd för striden lyckats illa, "och har jag nu"
— sade han — "fått den skada, att jag i lifvet aldrig

värre kan vänta."

Hjalmar qvad en sång, som Odd skulle föra hem

:

Bär nu till kungssal

brynjan och hjelmen,

dem du för alla

der skall visa;

hugen lär hvälfvas

hos konungadottern,

när hon ser brynjan

för bröstet huggen.

Drag mig af handen
guldringen röda,

gif den åt unga

Ingeborg.

Må han hos henne

hugfästa sorgen,

när hon aldrig

mera mig ser.

Hjalmar bad vidare, att Odd ej skulle låta honom

ligga i hög med dessa bärsärker, utan föra honom till-

baka till Upsala, hvilket Odd lofvade, och så började det

lida med Hjalmar. Men till sist bad han Odd helsa till

bröderne i Upsala och qvad:
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Korp flyger öster

från höga eken,

följer honom efter

örn ej mindre.

Det är den sista

örn jag mättar,

han skall suga

skummande blodet.

Så dog Hjalmar, Odd uppkastade högar öfver de

fallne, och lät Angantyr behålla Tyrfing. Men Hjalmar

förde han till TJpsala, lemnade ringen åt Ingeborg, som
höll på att sömma en kappa åt Hjalmar. När hon mot-

tagit ringen, såg hon på honom, men sade icke ett ord,

utan föll död ned. Odd tog henne på sina armar och

förde henne till Hjalmar, sägande: "döda skolen I njuta

den lycka, som ödet nekade eder i lifvct!" De lades båda

i samma hög, ty den sörjande konungen lät Odd råda

som han ville.

Odd drog sedan verlden vida omkring och dog i

hög ålder.

7. Sagan om Ivar Vidfamne, Harald Hilde-

tand och Bråvallaslaget.

Till den sagokrets, som under namn af Sköldunga-

sagan omtalar Danmarks äldsta konungar, ansluter sig

en annan, som låter Ivar, en ättling af Sköldungarne,

underlägga sig hela norden och dertill åtskilliga andra

länder, hvarför han kallas Ivar Vidfamne, den vidt fam-

nande. Det var han, som bragte hämden öfver Ingjald

Hh'åde, ehuru han enligt sagan var till sitt skaplynne

lika ond och svekfull som Ingjald sjelf. För att vinna

Seland, der tvänne bröder Helge och RÖreJc herskade, af

hvilka Helge älskade Ivars dotter Öda, nekade han henne
åt Helge och gaf henne i stället åt Rörek. En tid der-

efter, sedan Öda ttidt en son, som fick namnet Harald,

kom Ivar seglande från Svithiod och intalade sin måg, att

Öda var honom otrogen, att Harald var Helges son, och

att Rörek borde dräpa sin broder. Rörek gjorde så, men
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då visade sig Ivar högeligen ond, drog till Seland för

att hämnas Helges död och blef, sedan Rörek fallit, konung
öfver ön. Öda flydde med sin son till konung Radhart

i Gårdarike, som mottog henne gästvänligt och efter någon
tid tog henne till äkta.

Nu ville Ivar äfven hämnas detta och drog österut med
en så stor flotta, att ingen visste räkning på skeppen.

Under vägen hade han en dröm, som oroade honom och

som han bad sin fosterfader uttyda. Denne befann sig

på en bergklint vid skeppsbryggan, men Ivar låg under

sitt tält på höfdingaskeppet, och hade dragit täckelset

åt sidan för att bättre kunna samtala med fosterfadern.

Denne uttydde drömmen så, att Ivar snart skulle dö,

Deröfver blef Ivar vred och frågade, huru hans fader

samt konungarne Helge och Rörek voro ansedde bland

gudarne. Fosterfadern svarade till nöjes, men då Ivar

sporde huru han sjelf var ansedd bland gudarne, fick han till

svar: "att han var dem lika förhatlig som midgårdsormen*)."

Nu blef Ivar utom sig af vrede och sprang upp,

ropande till fosterfadern: "spår du mig död, så säger jag

dig detsamma tillbaka, ty jag känner dig väl, du lede

jätte; kom nu närmare och pi-öfva på midgårdsormen!"

I sin vrede sprang han öfver bord, och äfven foster-

fadern störtade sig utför berget, hvarefter ingen vidare

såg någondera af dem.

Genom Radbarts hjelp blef Ivars dotterson Harald

Ilildetand Ivars efterträdare. Sitt tillnamn, Hildetand

(krigets tand) fick han af sina många strider och den

framgång, han hade i dem. Till värn i striden nyttjade

han hvarken brynja eller sköld, och Odin sjelf sades

hafva lärt honom konsten att uppställa sin här i svinfyl-

Jcing**). Harald skildras för öfrigt som en stor idrottsman

och en ädel konung. När han blef gammal, satte han sin

frände Sigurd Ring till konung öfver allt Svea välde.

*) Midgårdsormen var enligt deu nordiska mytlien ett förfärligt

vidunder, som gudarne kastat i hafvet, der han växte sä, att han till slut

krökte sig omkring alla länder.

**) Forntida slagordning uppstäld så, att en man stod i första

ledet, två i det andra, tre i det tredje o. s. v. Härens ställning

fick härigenon formen af ett svinhnfvnd oeh skildras af skalderna

såsom synnerligen fruktansvärd.





Uppträde under Bråvallaslaget.

Teckuiug af J. A. Malmstköm.
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Mellan dem båda uppkom sedermera oenighet, anstif-

tad enligt skalderne af Odin sjelf, och det öfverenskoms,

att de begge konungarne skulle mötas i strid. Denna
blef det beryktade Bråvallaslaget, en jättestrid mellan

nordens stammar snarare än mellan dess konungar. En
mängd hjeltar förekomma i detta slag, hemtade ur helt

olika sagokretsar och med en sådan olikhet i tid mellan

de händelser, hvari sagan låter dem deltaga, att till

exempel Starkad, den som besjöng slaget, skulle få en

ålder af trehundra år. Denne Starkad kämpade på Sigurds

sida; på Haralds omtalas en annan väldig kämpe med
namnet Ubbe.

Äfven Sigurd skall vid detta tillfälle hafva svin fy 1-

kat sin här, och när det berättades tor Harald, sade han

:

"trodde jag, att endast Odin och jag kände den konsten."

— En aning genomfor honom, att han den dagen icke

skulle vinna seger, hvarför han bad Odin, att han måtte

falla med hela sin här samt gaf sig sjelf och alla svärd-

fallne åt Odin. Harald var nu så gammal, att han måste

föras i striden på en vagn.

När härarne voro uppstälde, gafs tecken till striden

med stridslurarne, Eörst afskötos pilarne, derpå kasta-

des spjuten, och så grep man till slagsvärden. Ubbe gick

oemotståndligt fram genom Sigurds här, och på båda sidor

föllo kämpar och sköldmör för hans svärd, när han mötte

Starkad och en väldig strid uppstod dem emellan. Ubbe
fick ett svårt sår, men Starkad hade fått sex sådana

när de skildes åt och fortsatte slagtandet hvar åt sitt

håll. Ubbe röjde sig väg med svärdet genom hela

Sigurds här och var blodig allt upp till axlarne, när han
kom till Telemarksboarne, hvilka blifvit stälda i eftersta

ledet, emedan de hade minsta stridsskicklighet och för-

aktades såsom tröga i både ord och handling. Då de

sågo Ubbe nalkas, sade de till hvarandra: "låtom oss nu
taga denne till skottmål en stund för våra pilar, så månde
vi visa, liurudana män vi äro." Och så föll Ubbe för

deras pilskott.

Starkad mötte först en sköldmö, som med ett svärds-

hugg nästan alldeles afskar honom hakan. Han stop-

pade skägget i munnen och fortsatte sin gång genom
Haralds här, liksom Ubbe genom Sigurds. Kämpar föllo
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till hög^er och vcnster om honom, tills han mötte en annan
sköldmö, som bar konung Haralds märke*). "Visst rasar

du i striden, men nu är din dödsstund kommen!" — ropade
hon mot honom. "Förr skall du fälla konung Haralds märke"
— svarade Starkad och högg af henne handen, hvarmed
hon bar det kungliga baneret. Flera andra kämpar föllo

derefter för Starkads svärd, men sjelif erhöll han de svå-

raste sår. På halsen hade han ett stort hugg, likaså

frampå bröstet, så att lungorna kröpo ut, och på högra
handen hade han förlorat ett finger.

Under tiden voxladc stridslyckan, så att än den ena
än den andra af de båda härarne tycktes hafva öfver-

handen. Till slut blef det dock tydligt, att manfallet

var störst på Haralds sida. Då stälde sig den gamle
kungen på knä i sin stridsvagn, fattade ett svärd i hvar-

dera handen och eggade hästarne att med vildt språng

störta in ibland fienderne. Många fingo sin bane af den
gamles svärd, men till sist träffade ett klubbslag hans

hufvud, så att han föll död ur vagnen. t)et sades att

Odin sjelf i fältöfversten Brunes gestalt gifvit honom det

dödande slaget.

När Sigurd såg vagnen tom och deraf kunde förstå,

att hans frände ftiUit, lät han blåsa i lurarne till tecken,

att striden skulle upphöra. Haralds lik påträffiides först

den följande dagen under en hög af döda och lades på
ett bål, dit äfven hans gyllene skeppsstam fördes. Medan
bålet brann, kastades en mängd dyrbarheter i lågorna.

Sedan uppsamlades benen i en urna, och insattes jemte

hans vapen, hans sadel och hans offrade stridshäst i en

stor uppkastad hög. När högen blifvit igenkastad, talade

Sigurd till männen och bad tili gudarne, "att Harald

främst bland de döda måtte rida till Valhall och der uti

Odins sal bereda vänner och fiender goda säten."

Sådan är till sina hufvuddrag sagornas skildring af

Bråvallaslag, som bildar en storartad afslutning af den

egentliga sagotiden. Harald Hildetand står ännu helt

och hållet inom sagans område. Detta är deremot icke

förhållandet med hans frände och efterträdare Sigurd

Ring. Man har nämligen om honom och de efterföljande

*) Bauér,
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konungarne underrättelser från andra håll ;in sagan,

hvilka, om de än äro dunkla och förvirrade, dock äro

sädana, att de kunna kallas historiska. Med Sigurd Ring
börjar derföre en ny tid, som skiljer sig från den förra.

De historiska underrättelserna äro dock så uppblandade
med sagor, att vi äfven kimna giiya de ffjljande berättelserue

detta namn.

Vikinga-sagor.

31. Vikiiigaflotta.

Hvad som egentligen utmärker och skiljer det tids-

skede som nu inträder, från det föregående, är nordmännens
beröring med vestra Europas folk. Afven dit hade den
stora folkvandringen, som började med Hunnernes gång
öfver Wolga, år 375, fört germaniska folk, men de hade
blifvit så uppblandade med dessa länders förutvarande

invånare, att deras seder och äfven deras språk blifvit i

väsendtlig mån förändrade. Öfver Italien, Spanien, Frank-
rike och England herskade vid Germancrnes inryckande
Rmna/)'ne, och det språk, som i dessa länder då talades,

var romarspråket. De segrande Germanerna, som togo

länderne i besittning och sprängde det stora romerska
riket, voro till antalet vida underlägsne den förutvarande

latintalande befolkningen. Deraf kom det, att det romer-
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ska språket blef det förherskande i de blandade språk,

som nu så småningom uppkomrao; hvarför ock de med
Germaner uppblandade folken i Spanien, Frankrike och
Italien fingo behålla namnet romaniska folk.

Flera bland de i det romerska riket invandrade ger-

manfolken förlorade till slut sin sjelfständighet och sam-

mansmcälte med den underkufvade befolkningen eller med
andra germanfolk. Bland dem, som bibehöllo sitt namn
och till och med gåfvo namn åt det land, de bemäktigade
sig, voro Frankerne. De utvidgade ock under tidernas

lopp sitt välde så, att deras konung Karl den Store vid

sin död 814 var herre öfver hela det nuvarande Frank-
rike, större delen af Tyskland, halfva Ungern och Ita-

lien samt nordöstra Spanien.

Men efter den store konungens död sönderföll hans

rike och dess krafter uttömdes under ständiga delningar

och svåra strider. Detsamma var förhållandet med Eny-

land, dit tvänne gcrmanfolk Anglcr och SacJisarc gått öfver

och grundlagt ett slags småriken. I Spanien undanträng-

des Germanfolken från hela halfön till dess nordligaste

berg af Arabcrne, ett folk, som till följd af sin religions-

stiftares Muhammeds föreskrifter gått ut från sin halfö och

efter hans död underlagt sig större delen af vestra Asien,

hela norra Afrika och slutligen 100 år före Karl den

stores död Spanien. Äfven mellan dessa eröfrare, Morerna,

som de i Spanien vanligen kallades, och den förutvarande

germaniska befolkningen rådde ständiga strider.

Ett tillstånd af ständiga fejder samt derpå följande

kraftlöshet och inre förfall — är således hvad vi

finna i det vestra Europas länder vid denna tid (omkr.

år 800). Men härtill kommo nya faror och oroligheter

genom de börjande ständiga anfallen af de nordiska

krigarskaroi', som blifvit kallade Vikingar.

Vi hafva redan i det föregående hört detta namn
nämnas och det i en hedrande betydelse. Vikingafar-

derne ansågos nämligen medföra ära och beröm. Annor-

lunda blef till en del förhållandet, sedan det vestra Euro-

pas Germaner blifvit kristna, under det nordborna ännu

voro hedningar. Den grymhet, hvarmed de senare foro

fram, uppväckte i vestra och södra Europa en sådan fasa,
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att det kristna Frankrike i kyrkobönerne införde orden:

"från nordmännens raseri bevare oss, milde Herre Gud."

Orsakerna till de senare vikingatågen äro visserligen

liksom till de förutvarande att söka i det nordiska lynnets

längtan efter äfventyr och begär att vinna gods och

ära, äfvensom i svårigheten att vid befolkningens till-

vext finna uppehälle i ett fattigt och föga fruktbart

land, men också och hufvudsakligen i det förändrade

samhällsskick, som inträdde då småkonungarne utrotades

och större välden bildades i de nordiska rikena. Detta skedde

först i Sverige, sedan i Danmark och efter medlet af

800-talet äfven i Norge. Vikingarne drefvos härvid

undan från de vikar och skär vid kusterne, der de haft

sina tillhåll — namnet Viking har måhända just upp-

kommit af deras vana att i vikarne vid stranden ligga och

spana efter rof — ; de samlade sig då i hela flottor under

någon frejdad höfding och sökte sig nya bostäder.

I härfärderna vesterut, vesterviking, deltogo hufvudsak-

ligen Danskar och Norrmän. De kommo först i mindre

hopar, men snart i massa, lade sig vid åmynningarne
eller vid någon ö på kusten, der de hade ett befåstadt läger;

derifrån gjorde de strandhugg, gingo uppför stränderna

härjande och brännande samt återkommo lastade med rikt

byte. De bäst befästade städer, t. ex. Paris i Frankrike,

belägrades af dem, ofta med framgång. Till sist eröfrade

de åt sig och grundlade nya riken.

Så nedsatte sig Danskarne i England, under det

att Norrmännen, sedan Harald Ilårfager samlat Norges
rike till ett välde, bemäktigade sig öarne omkring Skot-

land. En mängd storättade norske odalmän utvandrade
äfven till Island och bosatte sig der 874.

Från färderna i vesterviking voro Svenskarne i all-

mänhet stängde. Deras härtåg riktades fortfarande huf-

vudsakligen till länderne på andra sidan Östersjön, hvilka då
voro bebodda af finska och slaviska folk. Af de förra kalla-

des Svenskarne Ruotser, af de senare Rus eller Varägcr.

Enligt ryska sagan bildade trenne bröder af folket Rus
ett rike söder om Ladogasjön, och den äldste af dessa

bröder blef konung i Nowgorod, de nordiska sagornas

Holmgård. Med detta rike sammanföll sedermera mot
slutet af 800-talet ett annat rike af svenskt ursprung
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vid Dnjpr pch detta välde, som i våra sagor kallas

Gårdarike, utbredde sig snart och blef stort och mäktigt.

Folket kom efter sina herskare att kallas Ryssar. Genom
detta rike, med hvilket norden länge stod i samfärdsel,

kommo dess folk i beröring med en qvarlefva af det

romerska riket, som under namn af det östromersha eller

lyzantinska Icejsardömet från folkvandringarnes tid fortlefde

ända till medeltidens slut, då det, förut alltmer föi'min-

skadt till sitt område, så att det till slut innefattade

endast sjelfva hufvudstaden Konstantinopel (af nordboarne
kallad Miklagård) — till sist eröfrades af Turkarne. I

detta rike togo en mängd nordiska krigare tjenst såsom
kejsarens lifvakt. De kallades Väringar af det ryska ordet

Waräger.

Efter denna allmänna öfversigt af hvad vi kalla

den senare vikingatiden må vi anföra några vikingasagor.

Sagan om Ragnar Lodbrok.

Ragnar Lodbrok, Sigurd Rings son, fick sitt tillnamn

af följande anledning. En skön jarladotter vid namn Tora,

hade af sin fader fått en lindorm, som till en början var

sä liten att hon förvarade honom i en ask. Men ormen
växte oupphörligt, så att han till slut ej fick rum i kam-
maren utan låg i ring kring hela jungfruburen; han var

tillika så ond, att ingen vågade sig dit, utom den, som
gaf honom föda. Då lofvade Toras fader att den som
dödade ormen, skulle få hans dotter till äkta. Men ingen

vågade försöket utom Ragnar.

Ragnar var då blott femton år gammal, men hade redan

länge farit omkring med sina härskepp och förvärfvat

rykte. Han lät göra sig en klädnad af ludna skinn,

som kokades i beck och fingo hänga tills de hårdnade.

Iklädd denna drägt infann han sig en natt vid Toras

jungfrubur och dödade ormen, som under dödsrycknin-

garna gjorde så våldsamma rörelser att Ragnars spjut

gick af vid skaftet. Yid det ting, som jarlen lät

pålysa för att utröna, hvem som varit ormens baneman,

bars spjutet omkring till alla, men ingen kunde uppvisa

skaftet, föi*r än ordningen kom till Ragnar. Han fick nu

Tora till hustru, och ett präktigt bröllop tillrustades.



Tora Borgarhjorl ocli llndoiiiien.

Teckning nf .T. A. Malmström.
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E,agnar vann utaf denna bragd mycken ära och fick

tillnamnet Lodhrok.

Med Tora hade Ragnar tvänne söner Erik och Agnar;

och när hon var död, sörjde han henne så djupt, att han

ej mer ville ega någon qvinna. Han låg sedan ständigt

med sina skepp i härnad och vann segrar, hvart han kom.

Men så hände det en gång, att han lade till vid

kusten af Norge. Han sände sina män i land att baka

bröd, och desse träftade i ett torp en qvinna af så fagert

utseende, att de sågo endast på henne och brödet blef

brändt. Då de härför fingo uppbära förebråelser, berät-

tade de, att de sett en jungfru af så utomordentlig fäg-

ring, att de glömt sitt arbete blott för att se på henne.

Ragnar menade, att så skön som Tora kunde hon dock

icke vara och skickade andra män i land, för att under-

söka förhällandet. Dä de utskickade funno henne så fager

som hon beskrifvits framförde de till henne Ragnars hels-

ning, att hon skulle komma till honom hvarken klädd eller

oklädd, hvarken mätt eller fastande, hvarken ensam eller

följd af någon menniska. Följande morgon kom hon till

skeppen, och sade sig heta Kraka\ hon var klädd i ett fisk-

nät, hvaröfver hon utslagit sitt guldglänsande hår, som
räckte henne ned till fötterna, till kost hade hon smakat

på en lök och hennes sällskap utgjordes af vallhunden

från torpet. Ragnar blef så betagen i henne, att han

genast ville taga henne med sig och befalde sin skatt-

gömmare att gifva henne den guldsömmade kjortel,

som Tora egt. Men Kråka vägrade att mottaga den

dyrbara gåfvan och sade att, om konungen icke ändrade

hug, kunde han framdeles hcmta henne. Någon tid

derefter kom Ragnar åter till torpet, och nu tog han

Kråka med sig och seglade med henne hem till sitt land,

der hans och Kräkas bröllop dracks vid ett ståtligt gästa-

bud. Ragnar fick ock med henne flera söner. Den
äldste bland dom var Ivar, som, emedan han ej kunde
stödja sig på sina ben, kallades Ivar Benlös. Han var

för öfrigt mycket klok och förståndig. De andra sönerne

hette Björn, Jlvitserk och Ragnvald. De blefvo väldige

vikingar liksom deras halfbröder Erik och Agnar.

Ofver iSverige rådde då en konung vid namn Östen

Beli, hvilken hade en dotter med namnet Ingeborg. Mel-
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lan honom och Ragnar var det bästa förhållande och de
plägade, då det så bar till, besöka hvarandra. Vid ett

sådant besök, som Ragnar gjorde hos Östen, bad denne
sin dotter bära fram hornet till Ragnar och hans män.
Desse talade sins emellan om den vana konungadottern
och huru mycket bättre det varit, om Ragnar äktat henne
i stället för torparflickan från Norge. Talet kom för

Ragnars öron och slutade så, att Ragnar friade till Inge-
borg och fick ja. När Ragnar kom hem, mindre vänlig

än vanligt, och Kråka ville veta nyheter, men Ragnar
sade sig icke hafva att meddela några, sade Kråka:
"så vill jag berätta dig nyheter." Hon omtalade nu,

att hon var dotter af den berömde Sigurd Fåfnisbane,

att hennes moder var Brynhilda, och att hon sjelf rätte-

ligen hette Aslög. När hennes fosterfader vid Sigurds

död måste fly med henne, hade han gömt henne i en

harpa och slutligen kommit till det aflägsna torpet i

Norge, der han begärt rum öfver natten. Men torpar-

folket hade dödat honom, röfvat hans dyrbarheter och

utgifvit Aslög för sin dotter. Till bevis för sanningen

af hvad hon sagt, tillade hon, att hon skulle framföda

en son, som skulle hafva ett märke likt en orm omkring
ögat, och hon bad, att denne sonen skulle få namn efter

hennes fader. Allt skedde som Aslög sagt, barnet som
föddes, var en gosse, som fick namnet Sigurd, och gifter-

målet med Ingeborg blef icke af

Då uppstod ofred mellan Ragnar och Östen, den

förres söner Agnar och Erik började härja i Sverige.

Östen mötte dem med sin här, Agnar stupade och Erik

blef tagen till fånga samt erbjuden Ingeborg till äkta,

om han ville ingå fred och förlikning. Men Erik sva-

rade, att han ej ville köpa en jungfrus famntag med sin

broders blod; han bad att i stället blifva kastad på spjut.

Det skedde så, spjut nedsattes i vallen, och Erik kasta-

des derpå, sedan han dragit en ring från sin hand, den

han leranade en af sina män med begäran, att han skulle

gifva den åt Aslög. — Liggande på spjuten qvad han:

"Skriar korpen på rof

högt öfver mitt hufvud,

vill af min ki'opp
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gästabud göra,

lönar han illa

de många rofveu,

jag i striderna

honom skurit."

Dei-på dog- han med stor tVimodighet. — När Aslög- fick

i'ing-en, gret hon tårar, röda som blod och hårda som
liagolkorn. Både hennes man och hennes söner voro då

borta i härnad, men de senare kommo först hem, hvarpå

hon ölvertalade dem att hämnas sina bröders död, h vilket

de ock gjorde. Osten föll i striden. 8edan toro bröderne

i -härnad vesterut och togo borgar och städer samt viinno

både ära och byte. De ämnade sig slutligen ända till

liom, men mötte på vägen dit en man, som hade ett par

j(n'nskor på rötterna och bar ett par andra utnötta på
i-yggen. Han berättade, att han slitit ut dem på sin van-

dring från Rom, och då tyckte de, att det var lör kiug

iard, hvarför de vände sig åt annat håll.

Men när skalderne sjöngo om det beröm, Uagnai's

söner vunnit, och att ingenstädes fans deras like, vak-

nade hos Ragnar hågen, att än en gång utföra en

bragd, som skulle öfverglänsa alla andra och ej snart

al' Nordmännen glömmas. Han utrustade tvänne de stör-

sta skepp, som någonsin funnits i Norden, och en gång,

när han och Aslög sutto och talades vid, sade han, att

hans färd gälde England. Aslög tillstyrkte väl, att hau

skulle taga liera, men smärre skepp, men Ragnar vidblef

sitt beslut. Aslög följde sin man till skeppen och skänkte

honom vid afskedet en skjorta, såsom hon sade, till ersätt-

ning "tor kjorteln, den han en gång gifvit henne". Här-

vid ([vad hon:

"Dig unnar jag skjortan sida,

icke .söniinad, men af hären hvitgrå

hol iir hon väfven.

Under den du ej blöder,

ej biter dig svärdsegg

i skjortan signad

åt store gudar."

SvennI: Jtigiuria. •->
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Ragnar steg- om bord, men skilsmessan gick Aslög hårdt

till sinnes. •— När de två stora skeppen nalkades Eng-
lands kust, uppstod en svår storm, sä att båda fartygen

slogos mot klippoi"na och krossades, och det var med möda,

som Ragnar och hans folk kunde rädda sig i land. Konun-
gen i England hette EUa. Han visste af ryktet, att Rag-

nar skulle komma och hade utsatt män, som i tid skulle

underrätta honom om landstigningen. Han var alltså

genast färdig att framtåga med en stor här. Striden

blef hård, Ragnars män föllo, han sjelf blef fången, och

då han ej ville säga sitt namn, nedkastades han i en orm-

gård. Ormarne skadade honom likväl ej, hvartor skjortan

på Elias befallning drogs af honom, och nu beto sig

ormarne fast vid honom på alla sidor. Ragnar sade då:

"grymta månde väl grisarne, om de visste galtens nöd,

och hvad den gamle lider." Sitt namn sade han dock

icke, men sjöng under plågorna en sång*) om alla sina

bedrifter allt ifrån den stunden, då han dödade lind-

ormen och vann Tora. Om den sista striden heter det i

denna sång:

Höggo vi med svärd.

Det har jag städse rönt,

att vi stå under ödet.

Få undgå nornornas lag.

Ej tänkte jag, Ella

(Skulle min ålder ända.

Höggo vi med svärd.

Snart ärfva sönerne riket.

Grymt jag känner, hur ormen

bygger i hjertats sal.

Väntar dock, att Odins siaf*'^"^

ståndar snart i Elias blod.

Månde af vrede svälla

hjertat hos mina söner.

Höggo vi med svärd.

Vann jag i femtio

*) Bjarkamal. ") Spjiitft.
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fulla strider,

seger och gods.

Minst täukte jag af alla,

då uDg jag for i härnad,

att raskare konung
månde finnas.

Vinka mig Valhalls Åsar,*']

ej sörjer jag döden.

Hastom oss hädan,

hem bjuda mig disor, **)

som från sköldsal

Odin har nedsändt.

Glad skall jag öl med Åsar

i högsätet dricka.

Lidna äro lifvets stunder,

leende dör jag.

Sag-an om Rag-nars söner.

Af sången kunde Ella förstå, hvem vikingen var.

som han dödat, och nu betogs han af fruktan för den

hämnd, Ragnars söner skulle utkräfva på honom,

samt skickade derför män att utforska, hvad de ämnade
företaga. — Emellertid hade Ragnars söner hemkommit
från sin vikingafärd söderut, och gästabudsglädjen stod

högt, dä en dag i gästabudssalen inträdde främmande
män, som gingo fram emot högsätet, der Ivar satt. Si-

gurd, som af sitt märke kring ögat kallades Ormöga, och

Hvitserk spelade schack, medan Björn var sysselsatt med
att skäfta sitt spjut. På Ivars fråga, hvilka männen
voro och hvad för tidender de hade att meddela, sva-

rade desse, att konung Ella skickat dem, och så berät-

tade de om Ragnars död, hvarvid Björn kramade spjut-

skaftet så hårdt, att deri syntes märken efter fingrarne,

Hvitserk klämde schackbrickan så hårdt, att blodet sprang

fram under naglarne, och Sigurd skafde af naglarne med
en knif, tills bara benet stack fram. Ivar sporde emel-

*) Gudarae. ") Gudiunor, siirskildt de, som aiisågos Hkydd.aiidt'

vaka öfver menuiskorna i alla deras öden.
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lertid på det noggrannaste om allt, som tilldragit sig vid

faderns död, och hans ansigte blef derunder än "svart,

än blått och än dödsblekt."

Sändebuden fingo fara med fred,, men alla bröderne

voro ense om att hämnas sin fader. De yngre rustade

sig också genast för detta ändamål och reste öfver till

England, men Ivar stannade denna gång hemma. Emel-

lertid var Ella ej så lätt att betvinga, så att färden gick

denna gång olyckligt, och då bröderne kommo hem,

tyckte Ivar "det vara bättre att ingå föi-likning med
Ella än att utsätta sig för slik ofärd." Ivar begaf sig

derföre öfver till England och bad bröderne skicka honom
hans andel af lösegendomen efter deras fader." Med ko-

nung Ella ingick han nu fred och förlikning på de vilkor,

att Ivar erhöll så mycket land, som han kunde omgifva

med en oxhud, samt att han med ed förband sig att

aldrig strida mot. Ella. Ivar skar oxhuden i fina remmar
och inrymde dermed så stor plats, att han på denna

kunde uppföra en borg, den han' kallade' Limdunaborg.

Den var den största i Norden. Derefter förstod han

genom rika skänker och klokt förfarande vinna för sig

de förnämsta männen i Elias rike, och när detta var gjordt,

och de lofvat att, om än en krigshär anfölle England,

sitta stilla, sände Ivar bud till sina bröder. De kommo
öfver till England med en stor här, mot hvilken Ella

blott kunde uppställa litet folk. Ragnars söner segrade

i striden, och Ella blef fangen. På brödernes fråga, huru

de skulle döda Ella, svarade Ivar, att de borde ihåg-

komma deras faders dödssätt, och "skall derföre den som
uddsnällast är" — sade han — "rista en orm på Elias

rygg så djupt, han kan, och skall ormen rödfärgas med
hans blod." Sä dog Ella, och nu tyckte bröderne sig

tillfyllest Jiafva hämnats sin fader.

De delade derefter sin faders länder sig emellan,

och Ivar blef konung öfver England.

Så lyder sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner.

Sä mycket är af den säkert, att danska vikingar under

anfirande af Lodbroks söner eröfrade nordöstra England

eller Northumherhmd, Ostangrin och Mercia och nedsatte
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sig der. Denna del af England, som sedermera (878)

genom fördrag af konung Alfred den store öfverlemnades

åt dessa nordbor, kallades efter dem Danelagen.

Björn Jernsida fick Sverige. Efter honom följde en

rad af konungar, om hvilka vi icke känna mer än nam-
nen, och att de alla voro vikingar. En af dem hette

Björn och lefde omkring år 830. Vi känna honom, eme-

dan i hans dagar kristendomen för första gången predi-

kades i vårt land.

Det torde förefalla underligt, att vi tala om kristen-

dom, då vi som bäst äro sysselsatte med att anföra sagor,

hvilka innehålla de vildaste yttringar af det nordiska

lynnet, sådant detta uppvuxit under inflytande af de

nordiska folkens gamla gudalära. Men här som mån-
genstädes i de menskliga händelserna möta hvarandra
de skarpaste motsatser. Det var nämligen just under

denna vilda framfart i kristna länder, som nordbon lärde

allra först känna den nya läran genom kristna fångar,

och vid samma tidpunkt var det, som missionärerne här

första gången tände kristendomens ljus. Så bröts vikinga-

tidens råa kraft på samma gång, som för den nya lärans

förkunnare hedendomens gudar föllo.

Men detta gick naturligtvis icke med ens eller hastigt.

Århundraden behöfdes för det nyas seger. Så småningom
slöto sig dock allt flere af de ädlare och bättre till de nya
sanningarne, och vikingarnes antal glesnade allt mer.

0. Kristendomen predikas första gången

i Sverige.

Nordens förste apostel hette Amfjarius. Han var en

munk i klostret Ny-Corvey i Westfalen och hade allt ifrån

sin tidigaste barndom med hela sin lifliga själs värma
hängifvit sig åt tanken och beslutet att bland hedningarnc
förkunna kristendomen. Om firsta väckelsen härtill

berättas följande: Som gosse hade Ansgarius egt ett

muntert lynne, men plötsligt blifvit riktad åt uteslu-

tande allvarliga tankar och sysselsättningar genom en
dröm, i hvilken han, sjelf stäld i dy och orenlighet, tyckt
sig se ett stycke ifrån sig en hop qvinnor, som gingo
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fram pä en grön väg. Bland dessa qvinnor hade han

trott sig se främst jungfru Maria och bland de öfriga

sin aflidna moder. Då han önskade komma till henne,

hade den heliga jungfrun sagt åt honom, att, om han

ville det, han måste öfvergifva all fåfänglighet och egna sig

åt endast det, som Gudi tillhörer. Då han hunnit till

mognare ålder hade han en annan dröm, i hvilken han

tyckte sig se apostlarne Petrus och Johannes och höra

af Gud sjelf den uppmaningen: "gå och förtjena martyr-

kronan och kora sedan till mig." Vi finna häraf, huru

lirtigt hans själ måste varit intagen af tanken och begäret

att efter apostlarnes excm])el för Kristi lära få lida och

[2. Aiis^ariu> in-filiknr tor liediiiiigarne.

dö. Också var den behjertade unge mannen snart redc-

bogen att åtaga sig det svåra värfvet att bland Nordens

hedningar predika kristendomen, så snart han dertill kal-

lades af Karl den stores son och efterträdare, tyske kej-

saren Ludvig den fromme.

Under häftiga oroligheter i Danmark hade danske

konungen Harald med maka och barn tagit sin tillflykt

till Ludvig den frommes hof, der blifvit döpt och antagit

kristendomen samt sedermera af kejsaren begärt, att den

nya läran genom hans försorg måtte blifva förkunnad i
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Danmark. Samtidigt härmed hade, efter hvad det tor-

mäles, sändebud från Sverige bland andra ärenden till

kéjsar Ludvig fi-amburit enahanda önskan för deras land.

Ingen utom den unge Ansgarius ville åtaga sig det våd-

liga uppdraget, och med de nämnda sändebuden anträdde

han den farliga resan till Norden.

1 Slesvig stego de ombord på ett köpmansfartyg,

för att segla öfver till Sverige, men öfverföllos på sjön

af vikingar, som togo fartyget, så att Ansgarius och hans

följeslagare med nöd kunde rädda sig i land. Några af

Ansgarii följesmän rådde honom då att återvända, eme-

dan de vid vikingarnes anfall förlorat nästan allt hvad de

tor resan medfört, men Ansgarius svarade, att hans öde

hvilade i Guds händer, och han fortsatte förtröstansfullt

resan. Öfver obanade trakter och genom tjocka skogar fär-

dades man än till fots, än i båt öfver vatten, som voro så

stora, att de liknade haf. Slutligen kom man till en stad, som

hette Birka'^). Svearnes konung vid denna tid hette Bjöni

Han mottog Ansgai'ius väl och tillät honom, sedan han

rådfört sig med sina män, att predika den nya läran.

I Birka funnos då många kristna fångar, hvilkas glädje

blef stor, då de åter fingo höra Guds ord, men äfven at

hedningarne läto flere döpa sig, och bland dem äfven er

af konungens rådgifvare Uergeir, som på sin gård upp

bygde den första kristna kyrka i Sverige.

Halftannat år qvarstannade Ansgarius denna gång här

i landet. Återkommen till T)'^skland, blef han af kejsai

Ludvig utnämnd till ärkebiskop i Hamhurg, hvars nyss

bildade stitt omfattade alla tre nordens länder och dess

utom Holstein. Ansgarius var nu trettio år gammal. Men
iifven här oroades han af vikingarne. Hamburg blef af

(lem förstörd t, och Ansgarius och ärkebiskopssätet flyttade

Ull Bremen.

Emellertid förde den af Ansgarius bildade lilla kristna

fiir.samlingen i Sverige ett tynande lif, och de af honom
hitskickade presterna blefvo gång efter annan dödade eller

fördrifna. Ansgarius beslöt dertöre att för andra gången
begifva sig hit. Detta skedde år 800. Han steg nu ombord
i Danmark och anlände efter tjugu dagars segling till

*) Siuiiiolikt lj«];igcii pli (len iiiivitraudc ISjörköii, cii ij i jMiihireii.
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Birka. Men utsigterna voro icke nu så gynsamma som
förra gängen. Ansgarius fick icke för folket andraga sin

sak eller ens komma till tals med konungen. Många rådde

honom till och med att icke utsätta sig för den fiendtliga

sinnesstämningen, utan söka genom flykten rädda sig undan
folkets vrede. Men emedan han medförde bref från tyske

konungen (Ludvig den frommes son), bjöd han Svea-

konungen till sig på gästabud. Denne kom. Hans namn
var Olof. Under gästabudet lyckades Ansgarius vinna

konungens bevågenhet, men någ-onting väsentligt blef der-

med ej uträttadt. Folkmakten var ännu alltför stark,

för att konungen skulle kunna emot folkets vilja före-

taga något. Emellertid blef Ansgarii sak på det när-

mast derefter sammanträdande tinget i Upsala för allmo

gen föredi'agen. Då mycket buller och gny dervid lät

förnimma sig, uppträdde en gammal man och sade:

"många finnas ju bland oss, som känna, huru mäktig de

kristnes Gud är, och huru villig han är att hjelpa dem,

som på honom förtrösta. Många ^låste nu resa ända till

Dorstad för att låta sig döpas och blifva kristna. Hvar
för skulle vi då visa ifrån oss det, när det bjudes oss

tor våra dörrar, som vi eljest gå att söka fjerran med så

många svårigheter, kostnader och faror?" Han tillstyrkte

derföre, att den mäktige gudens tjenare måtte få qvar-

stanna, "ty hvar sä skulle hända, att deras egna gudar

ej mera kunde hjelpa, så vore det godt att halva en gud,

som var mäktig att hjelpa i alla faror den, som honom
åkallade."

Den gamles ord gjorde verkan. Det beslöts, att

kristna prester skulle få predika i landet och här inrätta

sin gudstjenst. Konungen underrättade Ansgarius härom,

men vågade icke gifva sitt fulla samtycke, förr än saken

först föredragits på ett annat ting i en annan del af

riket. 8amma beslut fattades likväl äfven här, och nu lät

konungen gifva Ansgarius tillkänna, huru sakerna stodo,

samt gaf sitt tillstånd till kristendomens fria förkunnande

och till uppbyggande af kyrkor. Aret derpå återvände

Ansgarius till Bremen, der han lefde och verkade till sin

död år 865, alltjemt nitälskande för kristendomens utbre-

dande i Nordanlanden,
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Till sin personlighet var Ansgarius en blandning af

uppriktig godhet, lågande nit och djupt allvar. Hans
milda anlete kunde antaga ett uttryck af stränghet,

då lagens bud behöfde åberopas till bestraffning, men
vanligtvis voro hans ord

fridens, liksom en inre frid

speglade sig i hans drag.

Sträng mot sig sjelf, mild

och föi'låtande mot andra,

nekade han sig för egen

del alla lifvets beqväm-
ligheter. För att späka

sitt kött bar han närmast

kroppen en tagelskjorta,

och hans föda var aldrig

annat än vatten och bröd,

tills han slutligen på
ålderdomen tillät sig att

blanda några droppar vin

i vattnet. Sina inkomster

gaf han åt de fattiga eller

använde dem för att fri-

köpa sådana olyckliga,

som råkat i träldom hos

hedningarne. Sina lär-

jungar förmanade han att

lefva af eget arbete ocli

ej af gåfvor af de om-

vända. För att sjelf

förtjena sitt uppehälle

brukade han knyta fisknät, medan han 'las sina psalmer'.

Hans efterträdare på Bremens erkebiskopsstol hette

liimbert, och det är han, som gifvit oss Ansgarii lefver-

nesbeskrifning i sin bok 'Vita Ansgarii'.

Med Ansgarii plantering i Sverige blef det likväl

snart om intet. Oaktadt alla bemödanden af såväl honom
som Rimbort förmådde ej den lilla kristna församlingen

i Birka att bibehålla sig, och lika litet lyckades kristen-

domen derifrån utbreda sig. Härvid må man ej lemna
ur sigte det nära granskapet mellan Birka och Nor-

dens förnämsta afgudatempel i Gamla Upsah. Ännu en

l.S. Ansgarius som erkebLskop.
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bremisk erkebiskop vid namn Unne besökte ungefär liuudra

år efter Ansgarii tid Sverige och Birka, samt dog och

biet' begratven derstädes. Men icke långt derefter hem-
söktes Birka af fiender och uppbrändes, så att när seder-

mera en biskop Adalvard den yngre (så kaflad till skil-

nad från en Adalvard den äldre) ett århundrade etteråt

besökte platsen, fans knappast en enda qvarletVa af den

fordom mäktiga och rika staden. Äfven erkebiskop Tinnes

graf sökte man förgäfves. På Björkön, der man gissnings-

vis antager att Birka varit beläget, visa pågående forsk-

ningar att en stad funnits. På klipphällen, der den gamla
borgen skall ha legat, påminner ett i senare tider upp-

rest granitkors om Ansgarius, Nordens förste apostel.

Något verkligt inflytande på lifvet i Norden vans

väl icke genom detta första försök att här utså kristen-

domens sade. Ännu mer än hundra år var hedendomen
härstädes rådande, ännu hundra år svärmade vikingar från

Norden kring alla haf Ännu år 1000 kunde en kristen

konung från Norge säga om Svearna, att "de slickade

sina otferskålar i Upsala afgudatempel." Af Ansgarii

ofvan nämnda lefnadsteckning, hvarur det anförda blif-

vit hemtadt, har något ljus blifvit spridt öfver denna

vår historias gryningstid-, af Snorre Sturleson och hans

norska konungasagor hemta vi ytterligare några drag till

en teckning af de under denna tid regerande konungar.

10. Erik Väderhatt och Harald Hårfager.

Erik Emimdsson med tillnamnet Väderhatt var en väl-

dig krigare, som hvarje sommar låg i härnad i länderna

bortom Östersjön. Sitt tillnamn fick han af den stora

lycka, som följde honom på hans vikingatåg, "så atl" —
heter det — "han endast behöfdc svänga sin hatt för

att få gynsam vind". Så underlade han sig länderna på
andra sidan Östersjön; men han ville äfven utvidga sitt

område vesterut och gjorde ett löfte, att han skulle under-

lägga sig ett välde i Viken (det nuvarande Bohuslän) lika

stort som Sigurd Rings och Ragnar Lodbroks riken voro.

Men här råkade han i delo med en annan eröfrings-
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l^-steii konung-, norske konungen Harald Hårfager, livil-

keu liksom Erik gjorde anspråk på Viken, Dalsland och

Yermland.
Det var Harald Hårfager, som atskaftade tylkes-

konungarnes välde i Norge, liksom man anser, att Ingjald

Illråde gjorde Sverige denna tjenst. Harald var en

iylkeskonung, och hade enligt berättelse friat till en prin-

sessa, som nekat honom sin hand, 'emedan han var små-

konung'. Han hade då svurit att icke låta klippa sitt

här, innan han underlagt sig hela Norge, hvilket slutli-

gen lyckades honom genom slaget vid Hafrsfjord (på Norges

vestkust, nära det nuvarande Stavanger) år 872. Han lät

sedan klippa sitt hår och fick sitt tillnamn Harald Hårfager.

Fyra år senare (876) kom konung Harald till Viken

och fick der underrättelse om Sveakonungens planer, och

att han drog omkring i Vermland med sin här. Harald

begaf sig då till dessa trakter, och båda konungarne

möttes hos Ake honde, den rikaste och jnäktigaste man i

Vermland och redan ålderstigen. Ake bonde hade bjudit

båda konungarne till sig på samma dag, men mottog dem
i öfrigt mycket olika. Under det Erik inhystes i den

gamla gästabudssalen, upplåts åt Harald en nybygd sal,

der hela bonaden och allt var nytt. Dock var förtärin-

gen på båda ställena lika.

Efter gästabudets slut förde x\kc sin son till konung
Harald för att lemna honom i hans tjenst och förärade

konungen stora skänker. Erik blef icke lieller lottlös,

men han var ej belåten med det mottagande, han rönt.

När Ake töljdo honom på väg. och de kommit in i sko-

gen, frågade Erik, hvarlor han gjort denna^skilnad mellan

honom och norske konungen, lielst ju Ake visste, att

han vore Eriks man. Alie svarade härtill, att han gifvit

den gamla gästabudssalen ^åt Erik, som var gammal sjelf,

den nya åt Harald, som var ung och stod till verlden,

men i öfrigt hoppades han, att intet brustit i välfägnaden,

och "för resten" — sade han — "hvad det beträftar, •

att jag skulle vara din man, sä vet jag' icke, att jag är din

man mer än du är min."^ Då blef konungen vred, dfog
sitt svärd och högg ned Ake och red sedan sin väg, men
förföljdes af Harald, som fått veta om Åkes död och
sedan härjade öfvcr hela Crfitalandot samt underlade sig
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allt land norr om Göta clf och vcster om Vcncrn, d. v. s.

Bohuslän, Dalsland och Vermland.
Ar 882, tio år efter slaget vid HafrsQord, dog

konung Erik. Harald Hårfager, som uppnådde hög ålder,

afled omkring år 933. Han hade utvidgat sitt välde

ej blott öfver Norge och gränslandskapen mot Sverige, utan

äfven öfver öarne kring Skotland; men hade ock med
mycken stränghet och egenmäktighet gått till väga i

sitt regemente. Men liksom det ej alltid är menniskors goda
handlingar och regenters dygder, som för menskligheten

halva de största eller de lyckligaste följderna, så blef för-

hållandet äfven här, att just genom konung Haralds sträng-

het en mängd högättade Norrmän lemnade landet och

drogo öfver till Island, der de slogo sig ned och upp-

rättade en fristat, som egde bestånd till medlet af 1200-

talet, och här bland snö och isar i högsta Norden fostra-

des sedan en kraftig stam, som bibehöll och vårdade

såsom ett dyrbart arf fädernas språk och seder, deras

sagor och sånger. Så har Island i tusen år utgjort en

verld för sig, der det gamla Norden gått igen i både ord

och handling, i folklynne och seder, i kraft och Hteratur, ty

det var här, som Nordens sagor och sånger först upp-

tecknades och förvarades till efterverldens hågkomst.

Sjelfva hafva vi bevitnat det varma intresse, hvarmed
denna aflägsna ort af det öfriga Norden omfattats, då år

1874 dess tusenårsfest firades ej blott der, utan öfver

hela »Skandinavien.

Alla utvandrarne drogo likväl icke till Island. Några
vände sig åt andra trakter, t. ex. den väldige vikingen

Gånge Rolf, som efter många bragder styrde till Frankrike,

tog sitt säte i Rouen, seglade uppför Seinefloden och beläg-

rade Paris samt tvang dåvarande franske konungen Karl
den enfaldige att till honom öfverlemna landet kring

nedra Seine, hvilket efter Norrmännen erhöll namnet Nor-

mondie. Detta tilldrog sig år 912, och dermed var det

slut med de egentliga Nordmannatågen.
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11. Erik Segersäll och Styrbjörn Starke.

Ungefär hundra år efter Erik Väderhatt regerade

i Sverige en annan konung med namnet Erik. Liksom
den förenämnde var han en stor krigare och en mäktig

konung samt dertill mycket 'vänsäll'. Denne konung

Erik hade en brorson vid namn Björn, som för sitt trot-

siga lynne och sin kroppsstyrka kallades StyrhjÖrn /Starke.

Då han var tolf år gammal, satte han sig på sin faders

hög, hvarmed menades, att han utkräfde arfvet efter sin

fader, som för en tid varit samkonung med Erik, och for-

drade en del af riket. Erik bad honom vänta, tills han

fyllt sexton år, men Björn ville det ej, utan androg sin

sak inför menigheten på tinget. Då detta skedde på ett

trotsigt och pockande sätt, vredgades folket och dref

honom bort. Han erhöll nu af sin farbror en flotta, med
hvilken han drog ut på vikingatåg och kom härunder

till Jomshorg, ett fäste, beläget på ön WoUin vid Oderns

mynning och försvaradt af de tappraste vikingar, hvilka

der bildat ett samfund under stränga lagar. Denna borg

eröfrades af Styrbjörn, hvarefter han i spetsen för Joms-

vikingarne seglade till Danmark, hvars konung IlaroM

BIntand tvangs att gifva honom sin dotter Tyri till äkta,

och att med en flotta följa honom till Svithiod, der han

ville bekriga sin farbroder, Upsalakonungen Erik.

Vid det Styrbjörn landade vid Fyrisvallarne, gaf han

det löftet att aldrig mera lemna Sverige, utan antingen

segra eller dö. Han uppbrände derföre sin flotta och tågade

fram mot LFpsala; men då Harald Blåtand fick se elden

från Styrbjörns skepp, återvände han till Danmark, På
Fyrisvallarne utanför Upsala möttes Styrbjörn och konung
Erik med Sveahären. Striden pågick i tvänne dagar,

utan att någondera af de stridande kunde tillräkna sig

segern, men slutligen på tredje dagen segrade Erik.

Händelsen, en af de märkligaste på sin tid, har sedan

blifvit klädd i följande saga. På andra dagens afton hade
både Styrbjörn och Ei'ik offrat for en lycklig utgång.

För den förre visade sig Tor, men med vred uppsyn,

för den senare åter Odin. Under tredje dagens strid

nedrasade öfver Styrbjörns här ett sandberg, och skurar
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af pilar sväfvade i lullen ölVer hans män, ^å alt desse

förvirrades. Det sades ha varit Odin sjelf. som stridde

för Erik. Då Styrbjörn såg delta, stötte han sitt baner

med väldig hand i jorden och föll med sina bästa kämpar.

Erik uppsteg derefter på en af högarne vid Upsala och

lofvade stor belöning åt den, som kunde qväda en seger-

sång. Då framträdde, lifvad af stridens stora skådespel,

en Isländare vid namn Torvald Hjälteson. Han qvad den
begärda segersången och erhöll derför af konungen en

armring af guld. Erik sjelf fick af denna seger till-

namnet Segersä^L Slaget anses hafva stått efter 982.

Den nämnde danske konungen, Harald Blåtand,

som sjelf öfvergått till kristendomen, blef härför stör-

tad från tronen i Danmark af hedendomens vänner och

i spetsen för dem hans son Sven Tveskägg, som nu blef

konung der i landet. — Jomsvikingarnes makt bröts af

en norsk jarl vid namn Håkan, som besegrade dem år

1)95. De hade varit Nordens sista mest fruktade vikin-

gar. Med deras fall var hedendomens makt i Norden
bruten, fastän i Sverige ännu mer än hundra år förgingo,

innan kristendomens seger var fullständig.

12. Olof Skötkonung och Olof Tryggvason.

Eör att hämnas det bistånd danske konungen 1cm-

nat hans fiende, hade Erik Segersäll dragit till Danmark,
derifrån fördrifvit Sven Tveskägg, samt underlagt sig

Danmarks rike. Sven begaf sig i vikingafärd till Eng-
land och först efter Erik Segersälls död återvände han

till sitt fädernerike, då han ingick förlikning med Eriks

son Olof, som nu blifvit konung i Sverige under benäm-

ningen Olof Slwtkonung. Till bekräftelse af förlikningen

gifte sig Sven med Erik Segersälls enka och Olof Sköt-

konungs moder, den stolta odalbondedottern Sigrid Stor-

rnda, af hvilken sedan Olof och Sven uppeggades till ett

hämndkrig mot norske konimgen Olof Tryggvasou. Till de

båda konungarne slöto sig de norska jarlasönerne JErik

och Sven, den förut (i föregående stycke) nämnde Håkan
Jarls söner.

Anledningen till drottning Sigrids hat och den deraf

härflytande striden var följande. Olof Tryggvason var
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sonsons son till norske konungen Harald Hårtager och

hade blitvit uppfostrad hos sin morbroder i Gårdarike

(Ryssland). Efter sin öfvergång- till kristendomen hade

han återvändt till Norge, hvilkct inneliades af Håkan
jarl, men, sedan jarlen af det missnöjda folket blifvit för-

drifven, eröfrats af Olof Tryggvason. Efter sin sista

afgörande seger begaf sig Olof till Viken (Bohuslän) och

mötte der i KonghäU Erik Segerscälls enka, Sigrid Stor-

råda, hvilken efter Eriks död bodde på sina gårdar i

Vestergötland. Hon var dotter af en mäktig odalbonde

Skoglar Toste och hade af sitt stolta lynne fått sitt till-

namn. Tvänne småkonungar, som djerfts att fria till

henne, hade hon innebränt, bland dem en Harald Hår-

fagers ättling, norske konungen Harald Grenske. Olof

erhöll ett gynsammare svar, men dä han vid mötet

i Konghäll fordrade, att Sigrid skulle antaga kristen-

domen, vägrade hon. Då Olof i vrede häröfver kastade

sin handske i ansigtet på henne, sägande: "hvi skulle

jag vilja hafva dig till maka, hundhedning?" förklarade

Sigrid att detta skulle blifva hans död, och så åtskildes

de. Sigrid gifte sig kort derefter med danske konungen
Sven Tveskägg, och Olof med Svens syster, den sköna

prinsessan Tyri, som af sin brodev blifvit tvungen att

äkta konung Burislef i Venden, men flytt ifrån honom
och funnit en fristad i Norge. — Sedan Tyri blifvit

gift med Olof, ville hon utbekomma de egodelar, hon hade

i Venden, och bad tid t och ofta sin gemål att resa och

hemta dem; men konungens män afrådde resan. En
gång, då konungen ville gifva sin drottning en skön

blomma, sköt hon den ifrån sig, påminnande om sina

undanhållna skatter i Venden och anklagande sin make
lör det han räddes för hennes broder och derföre ej

vågade resa igenom 'Danaväldet'. Då sprang Olof upp
och sade: "Ej i'ädes jag för konung Sven, och om vi

mötas, skall han vika." Så rustade han sig att fara till

Venden. Detta var om våren år 1000.

Samtidigt predikades, på Olofs föranstaltande, kri-

stendomen första gången på Island. Äfven i Sverige

blef, genom Olof Tryggvasons nit, kristna läran å nyo
lörkunnad. En sonson till Skoglar Toste och son till Ulf

lagman, den mäktige vestgötajnrlen Ragnvald Ulfsson friade
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till Olof Tryggvasons syster prinsessan Ingeborg. Olof

gaf sitt samtycke till giftermålet med det vilkor likväl,

att jarlen sjelf skulle blifva kristen och låta kristendomen
predikas i jarladömet. Ragnvald samtyckte härtill, och

kristne lärare följde honom efter bröllopet tillbaka till

Vestergötland. 8jelf drog konung Olof nu till Venden.
Konungen derstädes gjorde inga svårigheter att vill-

fara Olofs begäran, men bakom norske konungens rygg
smidde hämdlystnaden sina ränker. Danmarks konung
Sven skickade sin vän Sigvald jarl att ställa sig in hos

konung Olof och bringa honom i sina fienders våld.

Under allehanda förevändningar lyckades Sigvald jarl för-

dröja Olof Tryggvasons hemresa, till dess han fått bud,

att svenska och danska konungarne samt deras bundsför-

vandt norske jai'len Erik Håkansson uppnått ön ISvoUern'^),

der de beslutit invänta norske konungen. Olof hade väl

fått underrättelse om, att icke allt stod rätt till, och att

fiender lurade på honom i de vendiska farvattnen, men
hans förmenta vän Sigvald lugnade honom med försäk-

ran, att om någon fara komme å färde, skulle han tölja med
sitt folk. Under tiden hade de förbundna lagt sina flottor

bakom ön, lör att, när Olof kom seglande, helt oförmodadt

anfalla honom. Olof, hade endast trenne skepp, den öfver

hela norden berömda 'Ormen Långe', 'Ormen korte' och

'Tranan'. Då hans folk rådde honom att skynda undan,

svarade han: "Gud råder tor mitt lif, men jag vill aldrig

fly," och höll i stället med sina tre skepp rakt på fien-

den. Danskarne anföllo först, men konung Sven Tve-

skägg fick sitt eget skepp så illa tilltygadt, att han
måste draga sig ur striden och likaså Olof Skötkonung.

Lyckligare var Erik jarl. Han anryckte med friska

krafter, då norske konungens män redan voro trötta,

och de män, som stupade på hans sida, ersattes genast

med Svenskar eller Danskar, som i händelse af behof

tagit plats på hans skepp. Striden rasade lika blodig

som förut och var långt ifrån afgjord, då Erik jarl när-

made sig Olof Tryggvasons enda återstående skepp.

Ormen långe.

*) En ö eller ett sund utaiiliir i)oiiuuerska kusteu, uära Kiigeu
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Um detta det märkvärdiga slagets sista skede be-

riittas, att niidskepps pä Ormen långe stod en bågskytt vid

namn Einar TamhaslcjcJfver, en aderton-årig yngling. Han
tålde med sin båge den ene efter den andre på tiendens

skepp, och slutligen blef han varse Erik jarl och riktade

mot honom en pil, som gick tätt öfver hans hufvud och

stannade i rorknappcn. Strax derpå kom åter en pil,

som Hög mellan armen och sidan på jarlen och fastnade

i hufvudbrädan, der styrmannen stod. Då ropade jai'len

till sig en skicklig bågskytt, och befalde honom skjuta

på Ejnar; pilen hven och träffade Ejnars båge, så att

den brast i tu. "Hvad var det som sprang?" frågade

konung Olof. "Norges rike ur dina händer, konung!"

svarade Ejnar. "Så stor var väl icke skadan," genmälte

Olof Oaktadt under af tapperhet, kunde man likväl se,

att norske konungen nu stridde sin sista strid. Sjelf var

han sårad, och fienden äntrade skeppet. Förgäfves

hade tvänne aniall blifvit tillbakaslagna, förgäfves hade

Olof, sjelf blödande, i sista stunden fattat posto framför

masten för att utdela skarpare svärd åt sina män. Fien-

den besteg Ormen Långe, de få kämpar, som voro qvar

omkring konungen, föUo till den siste, och slutligen sprungo

JTolbjorn StaJhre och Olof sjelf öfver bord. Fienden upp-

gaf ett väldigt segerrop. Kolbjörn Stallare, som var

lika rustad med Olof, troddes vara konungen, och blef

derföre uppdragen och fången. Men då han framfördes

till jarlen, märkte denne misstaget, och gaf honom åter

fri. Om konung Olof berättas, att han kommit imdan,

under vattnet afklädt sin rustning och simmat till en af

Sigvald Jarls gemål, prinsessan Estrid, utskickad snäcka,

der han blifvit upptagen. Han skall sedan hafva dragit

långt bort till fjerran länder, blifvit munk och aflidit

utan att någonsin hafva återsett sitt rike. Hans gemål
säges hafva diitt af sorg. — Norge delades mellan

segervinnarne, och äfvcn Olof Skiitkonung erhöll deraf sin

beskärda dol, den han iifverlemnath» åt sin måg Sven jarl.
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13. Kristendomens framsteg.

Vi liatVa redan i det föregående antydt, huru

genom vikingatågen och den derigenom underhållna

förbindelsen med utlandet kristendomen först blifvit

bekant tör nordens folk samt att den vid tiden för Svolder-

slaget begj^nte få en allmännare spridning. I Sverige

bibehöll sig hedendomen längst, men äfven här började

kristendomen så småningom vinna fotfäste, sedan kristna

lärare inkommit till Vestergötland. Om således Olof Trygg-

vasons yttrande om Upsvearne, då de vid Svoldern redde

sig till strid mot honom, att de kunde återvända till

Upsala och i afgudatemplet slicka sina oflerskålar — ännu
var sant, så var å andra sidan för Nordens kristnande

mycket vunnet derigenom, att dess konungar vid denna
tid öfvergingo till kristendomen. Danske konungen Sven
Tveskägg, som i sin ungdom bekämpat kristendomen, antog

densamma först. Olof Skötkonung, hvars drottning var

kristen, öfvergick till kristna läran och lät döpa sig i

Husaby källa i Vestergötland år 1008 af norske hofbisko-

pen Sigurd. Kristne lärare inkommo till Skandinavien

från Tyskland, men mestadels från England. En bland

desse var Sankt Sigfrid, som genomvandrade Smålands

skogsbygder och sådde kristendomens första frön i Värend.

livad som mycket understödde de kristna lärarne i deras

svåra värf, var dels det myckna, som i den tidens guds-

tjenst talade till de yttre sinnena, såsom presternas prakt-

fulla drägter, sången, rökelsen samt helgonbilderne, dels

de icke oväsendtliga beröringspunkter, som onekligen

funnos mellan Nordens gamla gudalära och kristendomen.

Så fans i våra hedniska förfäders tro redan på förhand

föreställningen om ett högsta väsen, som en gång skulle

skipa rätten och dömma goda och onda. För nord boerna,

hvilka som oftast trodde sig se sina gudar vandra omkring

bland dem i menniskoskepnad, var läran om Guds sons

menniskoblifvande icke så helt och hållet främmande,

som för andra hedniska folkslag, och i katolska verldens

många helgon kunde de nyomvände finna något, som
påminde om deras förra mångtaliga gudar.
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Dock möttes mångenstädes den nya läran af ett hård-

nacka-.lt motstånd, såsom i Småland, der Värendstblket

eller Virdarne uppreste sig- och dödade trenne af den

helige Sigfrids följeslagare. Men konung Olof, som nyss

förut blifvit döpt, tågade dit med en här, och de upp

i'oriska kufvades. Redan vid denna tid omtalas ock de

första biskopsstiften i Värend och i Vestergötland.

14. Olof Skötkonung, Olaf Haraldsson och

Lagman Torgny.

Xorges rike, som efter slaget vid Svoldern blifvit

slyckadt i flere delar, blef åter förenadt till ett helt af

norske småkonungen Harald Grenskes son Olof KuraJdti-

son. Omständigheterna voro honom härvid gynsamma.
1 Danmark hade Sven Tveskägg efterträdts af sin son

Kimt, med tillnamnet den Store, hvilken hufvudsakligeu

riktade sin håg åt bibehållande af de besittningar i Eng-
land, dem hans fader tillvällat sig. Han åtföljdes på sin

färd till England af Erik jarl, som i denna strid under-

stödde Danmarks konung; Sven jarl åter blef lätt nog
besegrad och flydde undan till Sverige, och så hj^llades

Olof Haraldsson öfver allt som Norges konung.

Detta behagade likväl icke Olof Skötkonung. Ehuru
ej till sitt skaplynne krigisk, hade Olof af sin moder ärft

en viss stolthet och stormodighet, samt ansåg nu sin

rätt förnärmad, hvarför han rustade sig till krig. Fort-

gången af denna strid mellan Sveriges och Norges konun-

gar skildras af Snorre Sturleson sålunda:

Redan före striden dem emellan om de norska gräiis-

laudskajjen, fann sig Olof Skötkonung hatVa skäl atl vara

förgrymmad j)å 'Ohf difjrr'' eller 'Olof tjocke\ som han pä
spe kallade norske konungen. Denne hade nämligen under
sina vikingatåg i ()stersjön gjort en föga vänlig i)åhels-

ning i Mälaren och framträngt ända till Sigtuna. Olof

Skötkonung hade med jernkedjor öfver Stäksundet sökt

innestänga sin fiende, men denne hade gräft igenom

näset och kommit undan,
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Med den nya fejd, som nu botade att utbryta, var

eiuol lertid svenska allmogen mycket missnöjd, i synner-

bet Vestgötarne, som dervid skulle komma att lida mest.

Deras jarl Ragnvald Ulfsson åtog sig dei'as sak ocb in-

gick på eget bevåg stillestånd med norske konungen.

Denne, som sjelf önskade fred ocb grannsämja med
Sverige, sände derföre år 1017 Björn 8tallare ocb Islända-

ren Hjälte Skjaggeson till »Sverige att begära fredens

bibebållande och framföra sin berres frieri till Olof Sköt-

.

kon>ings dotter, prinsessan Iwjeyerd.

Sändebuden begåfvo sig lörst till \'estg'ötajarlen ocb

yppade för bonom sitt ärende. Han blef bestört, men
ehuru han hade att frukta det värsta af konungens vrede,

lofvade han likväl på sin gemåls inrådan att bjelpa Norr-

männen. — Först reste Hjälte till Upsala och lyckades i

hög grad vinna konung Olofs gunst. Men om 'Olof digre'

ocb dennes frieri till Ingegerd ville konungen ej böra

ett ord, icke ens af prinsessan sjelf, som for sin del blif-

vit vunnen för Olof Haraldsson. Hjälte skickade nu bud

till Ragnvald att underrätta honom om huru sakerna stodo.

Derpå beredde sig jarlen att med Björn Stallare och

ett ansenligt följe rida upp till Svitiod. När han kom
in i Upland, gjorde han ett besök hos Torgny, som var

lagman i Tiundaland, och tillika den mäktigaste och för-

ståndigaste bonde i Svitbiod. Han var en reslig, storväxt

man med ett vördnadsbjudande utseende, så att Björn

tyckte sig aldrig ha sett hans like. Men Ragnvald jarl,

som var Torgn3''s fosterson, omtalade sitt ocb Norrmännens

ärende och fick lagmannens löfte om bistånd på tinget.

Det var det stora vintertinget i februari månad i

Upsala eller det s. k. Allshärjartinget, som nu förestod.

Konung Olof intog sin konungastol, Ragnvald jarl och

Torgny satte sig midt emot honom, medan allmogen stod

rundt omkring på slätten ocb på högarne. Pörst alliand-

lades konungens ärenden, derefter uppstod Björn Stallare

ocb erbjöd å sin konungs vägnar fred. Så snart Olof

Skötkonung hörde sin motståndares namn nämnas, vredga-

des han, reste sig upp ocb befalde Björn tiga. Ragn-

vald jarl tog då till orda, anbefalde till det bästa Olof

Haraldssons fredsbud och slutade med tillägget, att han

tillika begärde Olof Skötkonungs dotter Ingegerd till äkta,







OLOF SKÖTKOMUXG OCK OLOF HARALDSSON. G9

JS^u bröt vreden lös, och Olof Skötkonung utfor i

hårda ord mot jarlen, den han kallade en landsförrädare,

for det han, honom oåtspord, ingått förlikning med den

'tjocke mannen'. Konungen satte sig åter, och det blef

tyst, dock blott för ett ögonblick, ty nu uppstod Torgny
lagman, och allt folket trängde sig omkring för att få

höra hvad han sade. Hans tal var följande:

"Annorlunda är nu Sveakonungens sinnelag än det

fordom varit. Min farfader Torgny mindes väl Upsalako-

nuugen Erik Emimdson och berättade om honom, att medan
han var i sin kraftigaste ålder, han hvarje sommar låg

i härnad och underlade sig många länder, bland dem
Finland, Kyrialand (Karelen), Estland och Kurland —
och ännu kan man se de jordborgar och storverk, han

der uppförde. Likväl var han icke så stormodig, at(

han icke lyssnade till sina män, när de hade något alt

säga. Min fader Torgny var i lång tid hos konung l^jörn

och kände hans sed. I denne tid stod riket väl oeli

led ingen minskning; men lätt var det för denne konungs
vänner att umgås med honom. Sjelf minnes jag konuuf;

Erik Segei'säll och var med honom i många härfärder.

Han ökte Svearnes rike och värjde det manligen; nioii

godt var det att gifva honom råd. Men den konung,

som nu är, vill icke låta tala till sig annat, än det han

sjelf vill. Derpå lägger han all makt, men sina skatt-

länder (bortom Östersjön) låter han gå förlorade af brist

])å företagsamhet och kraft. Han åstundar att hafva

under sig Norge, som ingen Sveakonung före honom efter-

sti"äfvat, och dermed gör han många oro. Men nu viija

vi, bönder, att du, konung Olof, gör fred med Olof digrc,

Norges konung och gifver honom diu dotter Ingegerd till

maka. Vill du återvinna under dig de riken i östervåg.

som dina fränder och förfäder före dig der innehaft, så

vilja vi alla följa dig. Men vill du icke antaga hvad vi

säga, så vilja vi gå emot dig och dräpa dig, ty vi tåla

icke af dig ofrid och olag. Så hafva våra fäder gjort.

De störtade en gång på Mula ting i en källa fem konun-

gar, som voro fulla af öfvermod, likasom du nu iiv i-.nwt

oss. Säg nu snart, hvilkct du vill välja!"

'^rorgnys tal mottogs med bifallssorl och vapenbrak, och

Olof Skiitkonung hade intet annat att välja iin gifva efter.
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Fred biet' sluten med Norge och giftermålet mellan norske

konungen och Olof Skötkonungs dotter beramades. Kagn-
vald jarl skulle i detta ärende blifva Olof Skötkonungs
ombud. Men konungen menade i detta fall icke upprik-

tigt. Prinsessan Ingegerd bortgiftes kort derefter med en

konung Jaroslav från (iårdarike, och Olof Haraldsson, som
hörde detta, rustade sig att hämnas. Ragnvald jarl lycka-

des likväl blidka norske konungen genom förslaget, att

i stället äkta prinsessan Estrid, som för tillfället vistades

hos jarlen. Härtill samtj^ckte Olof Haraldsson, gifter-

målet gick i verkställighet, och freden bibehölls. Lik-

väl vågade icke Ragnvald jarl, som, Sveakonungen ove-

tande, uppgjort denna giftermålshandel, att qvarstanna i

Sverige, utan han åtföljde Ingegerd till Gårdarike.

Sveket från Olof Skötkonungs sida blef dock ej

ostrafladt. Vestgötarne sände sin lagman Emund till

Upsala, och denne intalade folket, alt 'löftesbrytaren och

hans ätt borde afsättas'. Detta hade tvifvelsutan inträffat,

om icke konung Olofs rådgifvare lagt sig emellan. De togo

nämligen hans son, — i dopet kallad Jakob -— med sig till

tinget och lyckades ställa så, att han blef vald till Svea-

konung under namnet Anund. Härigenom bibehölls konun-

gadömet inom den gamla konungaätten, ehuru lagman

Emund visserligen icke var belåten härmed. Han spådde

ock, att "den dag skulle komma, då konungadömet med
Svearnes samtycke skulle öfverflyttas till en annan ätt."

Mellan den gamle konungen och hans son gjordes seder-

mera den öfverenskommelse, att den förre skulle få behålla

styrelsen, så länge han lefde, mot det att han styrde

efter folkets önskan, och så inträffade det förhållandet,

att Olof, såsom ett slags medregent med sin son, åter-

fick den konungamakt, han för egen del hade förverkat.

Emellertid kom nu en verklig förlikning med Norge till

stånd på ett möte i KonghäU., och Gotaelf bestämdes till

gräns emellan rikena. — Ett par år derefter vintern

1021—1022 besöktes Olof Haraldsson af en isländsk skald,

som berättade att 'Olof Sveakonung' var död*).

Åter gingo några år i fred och lugn, ty mellan Anund

Jakob och Norges konung rådde uppriktig vänskap, men

*) Hans dödsår är likväl mycket ovisst. Dalin antager 1020,

andra författare äfven andra år.
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snart yppade sig orolig-heter från annat håll. Danmarks

konung Knut den store, som tillika herskade öfver Englands

rike, stämplade emot Olof Haraldsson och, emedan dennes

stränga nit för kristendomens utbredande gjort Norrmän-

uen missnöjda med honom, lyckades Knut vinna dem på
sin sida. Han begaf sig med en stor flotta till Norge, der

Norrmännen hyllade honom till konung, och Olof måste

fly, först till sin svåger konung Anund i Sverige och der-

efter till drottning Ingegerd i Gårdarike. Efter några

års förlopp återkom han till Bverige och sedan han der

lått hjelp af Anund Jakob, drog han öfver Jemtland och

fjellarne in i Norge för att återtaga sitt rike. Han
framträngde till trakten af Trondhjem, men vid StwJdar-

stad mötte honom Norrmännen med en öfverlägsen styrka

år 1030. Olof blef slagen och stupade sjelf i striden.

Var det således af nit för kristendomen, som Olof i

lifstiden ådragit sig Norrmännens ovilja och derför fått

ofli-a rike och lif, så hedrades desto mei'a efter döden hans

minne. Han kallades Olof den helige eller Sankt Olof

och åkallades såsom norska rikets skyddshelgon.

Norrmännen ledsnade snart vid danska väldet, och

innan några år förgått, blef Olofs son, Magnus, konung
både i Norge och Danmark. Denne Magnus afled år

1047. Konung Knut och hans söner voro då döde (det

var efter de senare, som Magnus blifvit Danmarks konung),

och äfven Anund Jakob i Sverige hade gått ur tiden,

samt efterträdts af sin halfbroder Enmnd, med hvilken

omkring år 1060 Upsvearnes gamla konungaätt, som
ansågs härstamma från gudarne, utgick.

Så gick i fullbordan hvad lagman Emund förutsagt,

att kungadömet i Svitiod skulle flyttas ifrån Svearnes

konungaätt och nya konungaslägter uppträda.

15. Återblick.

Det är i det föregående sagd t, huruledes (lötarne

från södra Östersjökusten på skilda vägar invandrade

till Skandinavien och utbredde sig från Skåne upp till

Medelpad och TFelsingland samt öfver en stor del af
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Norge; vidare huru desse sedermera i sina bostäder hem-
söktes af en n_y österifrån invandrande folkstam, Svearne,
hvilken blef den förra öfvermäktig- och tillvällade sig-

herraväldet först i trakten kring Mälaren och slutligen i

hela Skandinavien. Man gör sig härvid den frågan: huru
fördelades vid invandringarne landet, eller med andra ord,

huru uppkommo och utväxte landskapen inom vårt tader-

nesland, samt vidare: hurudant var vid öfvergången till

det nya tidskiftet våra förfäders tillstånd, i afseende på
samhällsskick, gudalära och seder?

Land och Folk. Samhällsskick, Gudalära, Seder.

När vi tala om den äldsta invandringen i landet, få

vi ingalunda föreställa oss denna såsom resultatet af ett

gemensamt folkbeslut eller tänka oss det så, att ett helt

folk under sina konungar och höfdingar samt med qvin-

nor, baru och bohag på en gång kommit hit öfver och

här nedslagit sina bopålar. Någon sådan folköfversväm-

ning, som vid samma tid hemsökte Europas, fastland, en

folkvandrinyi egentlig mening, få vi ej antaga hafva skett till

Skandinavien. Sannolikt försiggick den törsta inflyttnin-

gen småningom på det sätt, att då någon för klokhet

och löretagsamhet ansedd man med de sina flyttat öfvor,

andra följde efter, och så kommo spridda ho})ar att noil-

sätta sig bredvid hvarandra, hvarefter dem emellan små-

ningom uppstod en närmare sammanslutning.

Såväl Götarne som Svearne voro till sitt skaplynno

krigiska folk, Beträftande samhällskioket märka vi fiil-

jande. Hundra ätter eller familjer bildade en här och

bodde inom samma hundare eller härad.
^
Flere luirai'

utgjorde ett folk och voro förenade inom ett folkhnd,

fylke, land eller landskap. Folk hette de hopar, som
tillsammans bildade en stam (thjod på isländska.) Svithiod

betyder Sveastammen eller SA^ealandet. Den först brutna

bygden i Svithiod var de tre s. k. Folkländerne, som af anta-

let hundaren eller härader erhöllo sina namn, Attundalaud,

emedan det bestod af åtta härader, östra delen af Upland,

Tiunduland, af tio härader, mellersta delen, och Fjudrnnda-

land, fvra huiularen oUer hiirader, nordvcstra d<^hni.
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Landskapen bildade sig, i den mon landet bebygdes,

af ett större eller mindre antal inom vissa naturliga grän-

ser belägna härader; det är således icke rätt att säga,

att det var riket, som var deladt i landskajj, utan det

var föreningen af de särskilda landskapen, som med tiden

bildade riket. Vända vi våra blickar först till vestra

gränsen mot Norge, så finna vi der Värmland, Dalsland

eller Markerne och Bohuslän (Viken), en mellan Sverige

och Norge omtvistad besittning, tills mot slutet af detta

tidehvarf, då på det förut omnämnda mötet i Konghäll (mel-

lan Anund Jakob och Olof Haraldsson) det bestämdes, att

Götaelf och Venern skulle vara gräns mellan båda rikena,

hvarigenom Viken kom att tillhöra Norge. Genom djupa

skogar och branta berg var det bördiga Skåne (från

omkring år 900, dä det började räknas till Danmark,
kalladt detta rikes sJmiaste del) skildt från Smnlanden

(Småland), såsom sjelfva namnet angifver, en sammanfatt-

ning af flere små från hvarandra afsöndrade bygder, brutna

i urskogen. Östra Småland vid hafvet var en tätare befol-

kad vikingabygd. Af 'Smålandet' eller det inre landet

utgjordes förnämsta delen af det gamla Värend, med en

i)etolkning, som kallades Virdar. Denna bygd, rundt om-
kring omgifven af tjocka skogar, skildras dock såsom ett

godt land, 'rikt på fiskrika floder och all slags djurfångst,

fullt af bi och honung, prydt med fruktbara åkrar och

ängar'. Värend utgjorde vicl slutet af detta tidehvarf ett

eget biskopsstift. Kuststräckan åter räknades både i

kyrkligt och verldsligt afseende närmast till Östergötland.

De egentliga götaländerna, Öster- och Vestergötland,

skildes genom de stora skogarna Kolmorden och Tiveden
från Svithiod eller landet kring Lögrinn (Mälaren). Upp-
landen, l^estmannaland samt Södermannaland med Närihe.

Norrländska landskapen kallades, såvidt de voro

Iciinda och befolkade, med ett gemensamt namn Ilelsinge-

land. (Jdlingens gräns gick redan nu upp i Ångerman-
land, och in i Jemtland, hvilket sistnämnda land ofta

utgjorde ett tvisteämne mellan de båda grannrikena Sve-
rige och Norge.

Handeln, tidigt ett vigtigt näringsfång, drefs dels

vid Vikens (IJohusläus) kust, dels på Östersjöns södra och
östra kust(!r, synnerligast ötver (jotland' och Öland.

Svensk historia. 4
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Konghun och LödÖse voro vigtiga ncdevlagsplatser för både

in- och utrikes handeln, och i det inre landet tjenade Fal-

köping och !>ihara tor samma ändamål. Handelsvägen
uppåt landet var dock icke utan stora faror och besvär.

Färden gick öfver en tvänne dagsresor lång skog, varorna

klöfjades pä hästar, vägen var villsani, och skogen ett

tillhåll för stigmän och röfvare. "Äfven*) bönder tor-

smådde ej detta blodiga handtverk, och då yxans slag

förkunnade den trötte vandraren grannskapet af någon

enstaka människoboning eller bebodda orter, umgäldes
stundom ett erbjudet nattqvarter med lifvet. Midt på
skogen var ett så kalladt Hälohis, ett af dessa för öfi'igt

obebodda herbergen iör resande och varor, som under-

höllos, der väg, i synnerhet köpHirdsväg, framgick genom
obygder."

Sådana voro gränstrakterne mellan landets mest
bebygda orter. Bland dessa intog Vestergötland ett bland

de främsta rummen. Det täflade i makt och bet3^denhet

med Upland, och vann snart genom kristendomens infö-

rande försteget. Närheten till Vesterhafvet har gjort,

att man om Ycstergötland vet vida mer från denna tid

än om gränslandskapen i öster. Vesterhafvet underlät-

tade i hög grad förbindelsen med den öfriga verlden,

särdeles den, på hvilken historiens dager vid' denna tid

faller klarast. Vid Östersjön åter voro, så att säga, skug-

gorna starkare och der bortom var mörker. Af Östet^got-

land var sålunda endast landskapets mellersta del bekant,

såsom varande en af Sveriges fruktbaraste nejder. I

söder åter sträckti; sig skogen Holavedm mycket högre

upp, än den gör nu, och deröfver vågade sig ingen främ-

ling. I norr mötte den stora och breda Kolmorden, pä
den tiden Kolmörher , hvilken vesterut sammanhängde med
Tiveden och inåt landet blcf allt svårare och mera otill-

gänglig. Tiveden säges varit 'tolf raster' eller sex mil

bred, och pä Ostgötasidan i närheten af Vettern fans i)å

den tiden, då skogen var af röfvare mycket hemsökt, ett

kapell, der de resande, innan de antriidde d<m vådliga

färden, befalde sina själar i Guds hand. iS^ärmare Icusten

gick den vanliga stråkvägen mellan Svea- och Götaland

*) Se rieijer, l:sta del.
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och här, hvarest ännu i dag' från Kolmordens höjder

öppnar sig den härligaste utsigt ötver Ostergöthxnds bör-

diga slätter, var det, som, enligt sagan, Sigurd Rmg ned-

steg med Sveahären för att vid Eråvikens stränder nt-

kämpa det ryktbara Eråvallaslaget. För att komma från

södra Sverige norrut tog man vägen genom Vestergötland

öfver Skara och derifrån öfver Telge (Södertelge) uppåt

öfra Sverige. För en sådan resa åtgingo fjTa veckor.

Då Ansgarius gjort denna färd, efter hvad det säges,

dels i båt öfver stora vatten, dels genom stora sko-

gar, är det antagligt, att han från Vestg^ötasidan farit

öfver Vettern, vidare utefter Motala ström till Bråviken

och så gått öfver Kolmorden. — Der ofvanför var Söder-

manland^ med en från olika håll sammankommen befolk-

ning, ett länge fruktadt tillhåll ffir öfra Sveriges vikingar.

Såsom gränslandskap mellan Göta- och Svealand har

Södermanland i det längsta saknat provinsiella egenheter,

ett förhållande, hvarom språket genom sin renhet än i

dag bär vitne; dock var landet gammalt och rikt på
minnesmärken. Värmland, som räknades ömsom till Sve-

rige och ömsom till Norge, skildes från det sist nämnda
riket genom öde skogen (Eda skog-?) Röfvare lågo der

ofta i försåt för dem, som åtogo sig det farliga uppdra-

get att till Xorges konung öfverföra Värmlands skatt.

Ofvanom ^'ärmland ströfvade ännu i ll:te åi"hundradet

Firmlapparue omkring i ödemarken, och Dalarnes namn
var ännu okändt.

Ett starkt framstående drag i det nordiska folklyn-

net var sjelfkänslan. Att vara en man för sig, en fullt

fri man, som af ingen annan berodde eller som utan in-

skränkning sjelf l)estämde sitt görande och låtande, ansågs

såsom första och oundgängligastc vilkoret för all A'erklig

lycka. För bevarandet af en så högt skattad sjelfstän-

dighet fordrades i en orolig tid on medveten känsla af

egen kraft, ett okufligt mod, tapperhet och styrka.

Dessa egenskaper ansågos derföre såsom mannens skö-

naste prydnad, och utan dera stod ingen ära att vinna.

Tap{)erheten var den största dygd, fegheten det svåraste

brott; den förra beredde himmelens sällhet, den senare
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bai' i sig både timlig och evig fördömelse. Till Valhall

eller gudai-nes sal kunde blott den komma, som fallit i

strid eller dött en våldsam dÖd. Att dö 'strådöd' eller

sotdö ansågs för så nesligt, att den åldrige hellre ristade

sig med spjutsudd (geirsndd;, än han fredligt dog i sin

säng. Till följd af detta utpräglade drag var ock striden

nordbons största lust, hans glädje och, till följd af hans

religiösa föreställningssätt, hans yttersta mål. Härigenom
utvecklades ock hos honom de egenskaper, som dana

krigaren, nämligen kroppsstyrka, vighet, uthållighet och

förmåga att uthärda mödor och svårigheter af alla slag,

samt derjemte en hög grad af själsnärvaro och kallblodig-

het i farans stund. När fråga var att öfvervinna en

fiende försmådde han icke heller list. Vi se det i sagan

om Ragnars söner. Dock var ärlighet, äfven mot en

motståndare, en dygd som högt prisades i Norden.

Trofasthet i vänskap, tillgifvenhet in i döden hade

hos våra fäder sitt hem. Derom vittna mångfaldiga stäl-

len i de gamla sagorna, derom talar sjelfvit Eddan:

"Det träd förtoi-kas

Som står vid vägen
Utan skydd af bark och blad;

Så är en man
Förutan vänner,

Hvi skall han länge lefva*)."

Sin skönaste form uppnådde denna trogna, allt uppoft-

rande vänskap \ fodlrödralmjet. Tvänne kämpar, som upp-

växt tillsammans eller lärt pröfva hvarandras tapperhet,

svuro under vissa religiösa ceremonier att 'ett öde skulle öfver

dem gånga, och att den efterlefvande skulle hämnas den
iallnes död'. Ett exempel på detta vänskapens sköna
band ega vi i Hjalmars och Orvar Odds förhållande till

hvarandra. De genom fostbrödralaget ingångna för-

bindelserna ansågos till och med heligare än dem blods-

bandet ålade, så att sagorna förtälja om söner, som hotat

dräpa sina fäder och fäder sina söner, om de tillfogade

deras fosterbröder något ondt.

*) Håvamål.
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Eljest var under denna våldets tid blodsbandet, eller

det intresse som förenade slägten, ätten till ett helt, det

starkaste sammanhållningsraedlet och gjorde det för hvarje

slägtmedleni till en helig pligt att hämnas en fallen frän-

des död. Härigenom uppstodo ej sällan verkliga slägt-

ki-ig, som hotade hela ätter med undergång.

En annan dygd, som för denna tid gör nordbon

den största heder, var hans uppfattning af gästfriheten

såsom en helig pligt. Till och med den under blods-

hämden hemfallne gick fri, då han trädde inom sin fien-

des tröskel. 'Gammal nordisk gästfrihet' som i en senare

tid blifvit ett ordspråk, var då ett ord utan präl, men
med sanning och verklighet.

Med afseende på qvinnans staUning stodo våra förfäder

högre än många andra folk. Af många ställen i sagorna

finna vi, hvilken aktning qviunan åtnjöt inom familjen och

hvilket inflytande hon der kunde utöfva. Xordens qvin-

nor voro ock genom sin högsinthet värdiga detta före-

träde. Äfven af dem skattades den krigiska bragden

vida högre än fredlig idrott. Ofta hände det, att den

unga qvinnan hellre valde till sin make den genom krigisk

ära och rykte frejdade mannen, om han ock var gammal,

än ynglingen som ännu ingen ära vunnit. Sagorna for-

tälja till och med, att qvinnan någon gång sjelf uppträdde

i stridens hvimmel för att vinna segerns ära och beröm.

Trots sitt krigiska l^mne var dock nordbon långt

ifrån likgiltig för de fredliga yrkena, om än vapnens

bragd i allmänhet skattades högst. Sagorna omtala

ofta forntidens hjeltar som skickliga yrkesmän; en saga

berättar om en konung, som uteslutande sysselsatte sig

med att bruka sin jord, och konung Anunds (Bröt-Anunds)

namn var vida aktadt i oS^orden. En mängd fynd Iran

denna tid vitna ock om de fredliga sysselsättningarnes

blomstring.

En fornnordisk gård bestod af flcre hus, fui'utimrade

samt till bygnadssätt och inredning lika ior konungen
och bonden. Det förnämsta huset var stugan ('Skåle'), ett

enda aflångt fyrkantigt rum, större eller mindre allt efter

egarens anseende, förmögenhet eller begär efter beröm.

Det yttre taket var bostadsrummets enda betäckning,

och gick som nu från ena gafveln till den andra, slut-
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tände från kroppåscn ät öinso sidor. Midt i rummet var

eldstaden, hvarifrån röken ntgick genom en öppning i

taket; af den härigenom sotade takåsen har man än i dag
benämningen 'bo under sotad ås', d. v. s. inne i hus,

vid egen härd. Längs långväggarne gingo bänkar, och

på midten af dessa voro högsätena, det ena för husfadren

och det gentemot belägna för den mest ärade gästen i

huset. Någon gång hände, att ännu flerc högsäten anord-

nades, såsom när Ingjald Illråda drack graföl efter sin

fader. Vid ena tvärväggen fans oftast en tväi'bänk för

qvinnorna. Framför långbänkarne sträckte sig borden i

långa rader, och bakom bänkarno åter voro längs väg-

garnc sängplatser för husets folk. Vid gästabud och sär-

skildt högtidliga tillfällen 'reddes huset med präktig bonad'

:

väggarne och långbänkarne bekläddes med dyrbara mattor

eller tygstycken. Ofver boningsrummet, 'salen', 'hallen'

eller 'stugan' (alla tre namnen förekomma) fans stundom
med särskild uppgång en öfvervåning, som^ kallades hft.

Samtliga boningshusen, som tillhörde en egare, kallades

en gm-d och voro gemenligen inhägnade medelst en skid-

gård. Husen med sin inhägnad kallades ock bo, och

deraf lick egaren namnet bonde. Salen var ofta så stor,

att flere hundra personer deri inrymdes. Husens både

antal och storlek vexlade för öfrigt, såsom nyss nämndes,

efter egarcns förmögenhetsvilkor. — Enahanda var för-

hållandet med Jdädedrägten. De rike och mäktige gingo

ofta präktigt klädda. ISTärmast kroppen bars en skjorta.

På benen hade man byxor eller hosor, ett slags strum-

por, som med tiden gjordes åtsittande. Fotbeklädnaden

ntgjordes af shinnskor. Kring lifvet hade man en kjortel,

till färgen röd, blå eller brun, hvilken tillspäudes med ett

bälte. Till öfverklädnad nytjades en kappa, sä vid, att

man derunder, utan att röja det, kunde bära sitt svärd.

Pä hufvudet bars en vanligen bredskyggig hatt. I folk-

sägnerna om Odin, då han vid vigtiga tilldragelser uppen-

barade sig, framställes han alltid bärande på hufvudet en

hatt med vida brätten, som dock ej förmådde dölja hans

enögdhet, hvarpå han igenkändes. Vantar eller handskar

nytjades äfven. Tyget, som begagnades till des.-^a kläder,

var dyrbart. Så omtalas pell, ett slags fint siden, äfvenså

skarlakan. Kläderne utsyddes stundom med silke och guld
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och Icantades med guldstickade band. Den nicängd af guld

och sillVer, vanligast i form af ringar och smycken, men
äfven präglade mynt, grekiska, romerska och arabiska,

m. m. — hela deuua rikedom, som blifvit uppgräfd ur jor-

den, har icke inkommit i vårt land ensamt genom härnad,

utan äfven på fredlig väg, genom handel. Denna bedrefs

ganska liliigt både åt vester och åt öster, men oroades

ofta af vikingars anfall.

Dock hände äfven, att

kö}>männen sjelfve voro

vikingar eller seglade

under sk)'dd af sådana.

— Handeln var, som
tydligt är, byteshandel.

Afven myntet vägdes

såsom vara, hvarför man
ofta hittar viglskälar

och vigtlod tillsammans med silfver- och guldmynt. Inhem-

ska mynt ibrekommo först på Olof 8kötkonungs tid. De
orter, dit köpmansskeppen tbro med sina varor, voro Birka

och Kahmr på östra kusten samt Lödöse pä den vestra.

Sveriges äldsta mynt (silfver), preglade
i Sigtuna för Olof Skötkouung.

Såsom vi ofvan nämnt, bodde uti nordbons lynne en

Stark känsla af frihet och medvetenhet om egen kral't.

Hvar och en skattade sig som en fri man, en man för sig.

l>enna uppfattning 2iK iwrsonlifjlieten hade sin yttersta grund i

nordbons fasta öfvertygelse om ett lif efter detta, alltså i

hans tro på själens odödlighet. Denna punkt, i hvilken

gamla tidens mest bildade; folk. Romare och Greker,

ej voro iaste eller enige, var för våra Ibrfäders tro och

öfvertygelse klar och uppenbar, och just här torde

man böra söka grunden till deras höga begrepp om
ligen frihet och eget värde. Genom sägner och sånger

bevarad, har denna våra torläders tro som ett fornminne

Icfvat (jvar ännu långt efter kristendomens införande och

först ett par hundra år efter denna händelse blifvit uj)})-

tecknad i de båda Eddormi, den äldre och den yngre.

Det är ur dessa skrifter, vi erhållit kännedom om de gaiula

jiordbnarnes föreställningar rörande verldens ska])olse,

gudarne och tingens slut. "I tingens morgon," hette det i
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en af de gamla Eddasångerne, 'Völu 8på' eller Valas vis-

dom — "fiinnos ej sand, ej svala böljor, jorden fans icke,

ej den höga himlen , blott Ginungagapet. Detta tom-

rum skilde tvännc verldar, eldens verld, Muspclhem och

köldens verld, Nijlhcm. För elden från det förra smälte

frosten från det senare, och i dropparne vardtlif." Deraf

bildade sig en mans skepnad i jätten Yme. Afven dana-

des af köldens och eldens inverkan på hvarandra kon
Ödhutiibla, af hvars mjölk Yme födde sig. Med den förra

betecknades det oformade grundämnet, med den senare

åter den verksamma, lifgifvande kraften.

Af de rimfrostbelagda saltstenar, som kon slickade,

framföddes en man, från hvilken gudai"ne eller Asarne

härstammade. Desse dräpte Yme och flyttade hans kropp

ut i Ginnngagap samt skapade deraf hiumiel och jord.

Gnistor från eldriket Muspelhem satte de att lysa verl-

den. Men 'solen visste ej, hvar hon salar egde, stjer-

norna ej, hvar de fäste egde, och månen, kände ej sin

kraft'. Då höllo gudarne råd, ordnade himlakropparne och

skiftade dag och natt. "När då solen sken sunnan på de

kala bei'gen, grodde å grund gröna örter," ochdcrpå följde

menniskans skapelse. Af tvänne träd, som funnos å stran-

den, Ask och Emhh, danades de första menniskorna. "Odin

gaf dem anden," heter det, "en annan af gudarne gaf

dem förstånd och en tredje skönhet."

Det yppersta träd i verldcn var asken Yggdrasil.

Hon hade tre rötter, af hvilka en drake gnagde den ena,

vid den andra låg Mimers hnmn, vishctskällan och vid

den tredje Urdarbrunnen, der Nornorna eller ödets gudin-

nor hade sin bostad.

Af giidarne var den förnämste Odin, gudars och meu-

uiskors fader eller 'Allfader'. Från sitt högsäte öfver-

skådade han hela verlden. Hans sal var det härliga

VaUmU, dit de svärdfallne hjeltar föiiles af ha^ns mör —
Valkyriorna. De redo på frustande hästar genom eld

och haf, och då de kommo till stridsfältet, omgaf dem
en härlig glans och med strålande s})jut utpekade de

kämparne, som blifvit bestämda för Valhalls glädje. Der

i Odins sal förde de fallne det lycksaligaste lif, stridande

hela dagen och om aftonen njutande af fläsk och mjöd,

medan såren läktes af sig sjelfva.





Tors strid med jättarne.

Efter tafla nf M. K. Winge.
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Tor, den starkaste af Äsarne var en afsvuren fiende

till jättarne och trollen. Då han drog ut till strid mot

dem pä sin med bockar förspända vagn, dånade det i

rymdon och bergen bätvade. Kring litVet bar han ett

bälte, som fördubblade hans kratt, då han spiinde det

om sig, och i handen svängde han hammaren Mjohier.

Af de öfriga gudarnc rådde Frö (Frey) för god års-

växt, solsken och regn; Njord rådde lör väder och vind,

Brage var skaldekonstens gud, och Hemdal bevakade
Bä/rast (regnbågen), bryggan, som förenade gudarnes bo-

ning i himmelen Asgård med jorden, lialder varoskuldens

och fromhetens gud, pä hvilken AsavähUit berodde. Han
var tillika den fagraste bland alla Åsar och allas älskling.
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Gudarne voro till antalet tolf utom Odin. Afg-udin-
norna eller Asynjorna var Frigga, såsom Odins maka,
den förnämsta. FrÖja, kärlekens gudinna, hölls ätVen-

ledes högt i anseende. Hon mottog i sin sal Folkvang
hälften af de i krig fallne. När hon for ut i sin med
två kattor förspända vagn, spreds morgon- och aftonrod-

nadens glans öfver vcrlden, Iduna var ungdomens gudinna.

I en ask förvarade hon de föryngrande äpplen, af hvilka

gudarne åto för att icke åldras.

Bland gudar och menniskor rådde till en början frid

och lycka. Det var en gyllene tid, sådan som alla folk-

slags gamla sagor veta att omtala. (ludarne lefde bland

mcnniskorna på jorden ^och lärde dem konster och hand-

slöjder. Men en af Asarne, Lohe, var till sin natur

ond. Han var af jätteslägt, men hade blitVit upptagen

bland gudarne och insmög listen och SYcket i deras himmel.

En spådom hade sagt, att Balder skulle dö. Frigga

band då allt i naturen med ed, att intet skulle skada

den gode guden. Härigenom blef han osårbar, så att

gudarne vid sina samqväm roade sig med att skjuta på
honom, utan att han dcraf tog skada. Men som Odin





Loke och Sigyn.

Efter tafla al M. E. Winge.
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fruktade, att något vid edens aflaggande blitVit glömdt, red

han på sin åttatbtade gångarc t:<Ieipnir till Biflhem att

fråga Valan, som han frammanade nr högen. Han fick

veta, att Höd skulle fälla Balder. Genom list lockade

Loke Frigg att yppa, att hon tagit ed af allt ntom af

en liten växt, som hette Mistelten. Denna växt tog Loke,

gjorde deraf ett vapen och lockade den blinde Höd att

skjuta på Balder. Loke riktade vapnet, Höd afsköt det

och Balder föll.

Bestörtning och sorg intog alla Asarne, men i syn-

nerhet Odin, som bäst visste, hvad gudarnc förlorat genom
Balders död. Do erbjödo derför Hel, dödens gudinna,

den lösen hon önskade för att hon skulle återlemna

Balder. Hon svarade härtill att, om allt lefvande och lif-

löst på jorden begrät honom, skulle han få återvända till

lifvet. Allt skapadt grät med undantag af en jätteqvinna,

som sade, 'att hon månde gråta med torra ögon, och

Hel behålla sitt rof'. Denna jätteqvinna befans vara

Balders banenian Loke. Han blef af gudarne bunden
vid några klippor och fick der med en etterorm öfver

sitt hufvud ligga tjettrad. Hos honom står dock hans

maka, Sigyn, håller öfver hans hufvud en skål, hvari hon
uppsamlar ctterdropparne. Men då hon tömmer den fyllda

skålen dryper stundom något af giftet i Lokes ansigte,

hvarvid han rister sig, så att hela jorden skakas och

häraf uppkommer jordskalf. Men sålunda fjettrad för-

btifver Loke liggande till 'makternas skymning' och verl-

dens undergång eller Rarjnarök.

Den gyllene friden stördes, när Asarne ingingo

äktenskap med sköna jättedöttrar. Då förutspåddes Asa-
väldets fall. Från den stunden lågo Asarne i ständig

strid med jättarne. Det var striden mellan det goda
och det onda. Våra fäder tänkte sig jättarne, sinnebilder

för de vilda, förstörelsebringande naturkrafterna, under
bilden af ofantliga vidunderliga skepnader, gudarne, det

godas makter, under menskliga former, men skönare och
härligare än dessa. 8tridcn mellan det goda och det onda,

mellan gudar och jättar, varar från tidens början till dess slut.

Striden är ett hufvuddrag i våra fäders tro liksom i deras lif

Så länge lialder lefde bland gudarne eller med andra
ord, så länge oskuld och fromlict funnos i verldeu, så
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länge fördes denna strid med tramgång. Men sedan Bal-

der satt 'on död bland de döda', instälde sig förstörel-

sen 'eller 'makternas skymning'. Då blir det en lång

vinter, solens strålar svartna och all vind blifver storm.

Jorden skäliVer och bergen störta samman. Alla Jjettrar

brista, alla band lösas. Gullgul hane gal tor Asarnc,

sotröd tor de döda, eldröd för trollen i högan skog.

47. Hemdal.

Garmcr, den underjordiska hunden, tjuter, och vålnader

skrida vid midnattstid. Lokes afkomma, Fenrisultven

och Midgårdsormcn, komma lösa. Den förre sliter de

bojor, hvarmed Asarne bundit honom, den senare vältrar

sig upp ur hatvet, dit han blifvit kastad. Afvcn Lokes

bojor lossna, och han kommer till striden med jättarne
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och sin dotters, dödsgudinnan Hels, söner. Himlen rem-

nar, 8urtur kommer med flammande svärd i spetsen tor

Muspcls söner, och Bcäfrast brister, när de rida deröfver.

Nu blåser Hemdal i sitt horn och kallar Asarne
till den sista striden, som ståndar pä Vigrids slätter.

Här förgöra de stridande hvarandra^ och Surtur kastar

sina lågor öfver verlden.

"Solen svartnar,

jorden sjunker i haf.

Af himlen försvinna

de glänsande stjcrnor.

Kring- vcrldstrudet rasar

ångornas hetta.

Höga lågor leka

mot sjelfva himlen."

Härmed är dock icke allt slut. Striden ocl>. förstö-

relsen äro visserligen tvänne skarpt framstående moment
i våra hedniska förtaders verldsåskådning, men de mot-

vägas af ett tredje, nämligen: PamjttfÖdelsen.

En nyfödd jord uppstår ur hafvets sköte, en skönare
sol lyser deröfvei-, lyckligare slägten födas och lefva der,

och iVsarnc samla sig åter, samtalande om forna tider.

De onda skiljas från de goda och förvisas till köldens

och dödens rike. Den som skiljer dem åt, den mäktige
domaren, hvai's namn ingen vågat nämna, han skall råda
öfver den förnyade verlden.

Det hela i detta åskådningssätt, om vi sammanfatta
allt, skapelsen, striden och förnyelsen, företer sig således

såsom en utveckling till något högre, något mer renadt

och förädladt. En sak är dervid särskildt anmärknings-
värd, nämligen häntydningen på något högre och full-

komligare än den ändliga gudaverld, som i strid med
naturens upproriska makter går sin undergång till mötes;
Ciudarne, som gåfvo form åt verldsämnet — så läror Asa-
läran — voro sjelfve skapade, hvilket förutsätter ett ännu
högre väsen som danat sjelfva yevXÅmmnct, och derför

varit till, både före och efter tingens förstörelse, verldens

undergång; och denne, säger Valan, är Han, hvars namn
ingen vågar närana. '^Ilan/' heter det, ^^konimer
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till stora domen,

(len darke o/van,

Han, som allt skickar.''

8å slutar Valan sin sång om de yttersta tingen och

försvinner i det tysta, djupa.

Redan af det nu anförda, visar sig våra förfäders

och i aHnicänhet Germanernes tro i några fall stå vida

öfver andra hedniska folks, till och med de mest bilda-

des, såsom Grekers och Romares. Huru mj^cket klarare

framlyser ej odödlighetsideen i Nordbons hopp att efter

ett bragdrikt lif få gästa det strålande Valhall, än i gre-

kens ängslan för det skenlif som enligt hans föreställning

följde efter döden? Liksom solen efter den långa vinter-

natten återkommer med ljus och värme, så skulle, enligt

Asatron, efter den allmänna förstörelsen det goda åter-

upplefva till en fullständig seger; äfven för den enskilde

var döden icke en tilliutctgörelse, utan en öfvergäng

till ett- högre och härligare lif, till 'det bättre ljuset'.

Också säger en romersk författare om våra- förfäder och

deras tro, att "de voro Ij^ckliga genom sin villfarelse."

Våra förfäders gudstjenst bestod liksom hos alla

hedna folk i offer och löften. De förra, hvilka ursprung-

ligen hafva sin rot i en skuldkänsla och ett behof af

försoning, som vi finna hafva genombäfvat alla hedna-

folk, voro i Asakulten uteslutande blodiga offer. De djur

som vanligast offrades, voro tamboskap, hästar och hun-

dar. Men om gudarne, hvilka framstäldes vredgade och

förtörnade öfver menniskornas synder, icke läto sig nöja

med de vanliga offren af djur, så offrades äfven menni-

skor, trälar och krigsfångar ; syntes gudarue ändock ej

blidkade, utan uppenbarade sin vrede i svåra landsplå-

gor, hungersnöd o. d., så hände någon gång att konun-

gen sjelf måste falla tor ofterknifven.

Något prestestånd i egentlig mening l';ins ej i Nor-

den. Hvarje husfader var otterförest^ndare för sitt hus,

och konungen för hela folket. Den som ffitigt blotade,

kallades en stor blotman. En sådan var konung Adils

i Upsala, äfvenså Östen Eeli. Likväl ansågs bättre att

göra gudarnes vilja, än att offra mycket. Offren förrät-

tades antingen under bar himmel eller i särskildt för detta

ändamål uppförda gudahus.
I
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Offerstället iiiider bar himmel kallades Harg och ut-

märktes genom ui)i)resta eller lagda stenar i olika figu-

rer. Sannolikt liatVa de runda eller atlånga stenkretsar,

som blitVit kallade 'domarsäten', 'domarringar', så vidt

de icke befinnas ha omslutit en gratplats, varit sådana

offerställen. Af de isländska sagorna upplysas vi, att

stenarne vid ofiringen rödtärgades med blod. Det är

troligt att dessa otterställen voro inrättade för mindre

bygder, under det Hofven åtminstone i den äldre hedna-

tiden tillhörde ett större område, härad eller helt landskap.

48. Forntida gudahus.

Hofven eller gudahusen voro större trähus med en

utbygnad på ena ändan, hvarest på fotställningar gudarnes

i trä skurna bilder voro uppsatta, klädda i menniskodräg-

ter med smycken och prydnader. Vid oftierfcsterne be-

stänktes gudahusets väggar och gudabilderne med oftrets

blod, man drack 'minnen' till gudarnes äi'a, egnade dem
sina tankar och bad om deras hjelp och bistånd.

Störst och berömdast af alla nordens gudahus var

det i Upsala. Dyrbara offerhus funnos derjemte vid Mären
eller Illade nära Trondhjem och i Lejre på Själland

Arets stora offerfester voro tre: värhiotet, liödblotd samt
wiiJvintern- eller julhhtct som var det förnämsta. Vid vår-

blotet, som firades d. 14 a])ril, offrades för seger och lycka

i de tillämnade krigstågcm; vid höstblotet, omkring den
14 oktober, för lyckligt år i allmänhet och vid midvin-

tersofirot, som ursprungligen hölls omkring den 12 janu-

ari, för god årsväxt och äring.
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SamhälhsMcket. Medvetandet af pcrsonHg frihet och

oberoende, personlighctsmcdvetaudet, som g-enonigick forn-

tidens hela folklynne och uttalade sig i dess tro ooh

gudalära, gjorde sig äfven gällande med afseende på
samhällsskicket. Samhällets kärna utgjordes af odalmän-

nen, d. v. s. de sjelfegande bönderne, som innehade fast

egendom eller jord. Denna jord, ode], ansågs såsom hela

ättens egendom och ärftliga hem, hvarför den med all

makt borde bibehållas inom slägten, hvars medlemmar
kallades odalborna eller bördsmän till samma gods. På
egen gård och grimd var odalbonden konung och kallades

'hnsdrottn^. Han var här omgifven af sin hustru och sina

barn, sina huskarlar, hvilka utgjorde hans svit eller följe,

samt sina trålar. Var hans egendom stor, kunde han
bortförpakta en eller llere delar deraf åt andra, som det-

för betalte honom en del af egendomens afkastning. Dessa
förpaktare eller landtbor voro liksom odalbönderne fri-

borna män, men egde ej rätt att deltaga i öfverläggnin-

garna på tinget.

En motsats till de fries klass utgjorde de föraktade

tralarne. Desse åtnjöto icke lagens hägn, utan berodde

helt och hållet af sina husbönder. En träl betraktades

som lösegendom och kunde dödas, säljas, bortbytas eller

utlånas, allt efter egarens godtfinnande. Likväl var hans

ställning vida bättre än man skulle tro. Den stolte nord-

bon missbrukade ej gerna sitt välde öfver en värnlös.

Sedan kristendomen inkommit i landet, förbättrades trä-

lens ställning betydligt, innan träldomen genom lag af-

skaffades; men äfven under hednatiden kunde en träl

köpa sig fri genom egna sparpenningar eller, om han

var krigsfånge, frilösas af sina fränder. De som för fat-

tigdom, af lättja eller af hat till anförvandter, för att

undandraga dem sin förmögenhet, gåfvo sig till trälar,

kallades gäfträlar, och voro de mest föraktade af alla.

Jemte olikheten mellan frie och ofrie gafs det inom

de fries klass en rangskilnad, om ej inför lagen, likväl i

det allmänna tänkesättet. Alla som voro af konungaätt,

eller som egde ett genom flere slägtled vidmakthållet af

rikedom understödt högre anseende, så kallade stormän,

storbönder, äfvensom alla, hvilka voro i kommgcns tjend,

åtnjöto ett slags rang eller ett af det allmänna tanke-
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sättet incdgitVel, om än ot)o.stämdt torcträdc. Do kal-

lades med ett gemensamt namn Tujnarmm''') och kunna

anses som första upprinnelsen till det sedan sig utveck-

lande adelsståndet.

Såsom vi redan sett, utgjorde hvarje ätt ett helt lor

sig och slägtbandet den länk, som i törsta rummet under-

ordnade den enskildes vilja under ett gemensamt intresse.

Vid inflyttningen bosatte sig de ätter, som stodo med
hvarandi^a i slägtskapstorhållande, i samma trakt. Här-

igenom uppstod tcirst ett hårad eller kmidare. Flere hära-

der tbrenade sig efter hand till ett större förbund, som

fick namn af fdldand och senare Imuhlaf. Hvarje land-

skap betraktade sig som ett sjelfständigt helt gentemot

de andra landskapen, så att hvarje landskaps infödingar

kallade sig 'inländsko män' till skilnad från inbyggarne

i de andra landskapen, hvilka benämdes 'utländingar'. Ändt-

ligen slöto sig äfven landskapen tillsamman till ett helt,

ett rike — Sveriges rike. Genom denna förening af do

gradvis hvarandra underordnade och med hvarandra sam-

oi'dnade delarne till ett helt uppkom en s. k. förhundsför-

fattning, om vi ta begagna ett sådant ord för denna tid

med dess outvecklade samhällsformer.

Det lägsta tra]tpsteget i denna förbundsförfattning

var, som sades, hundaret eller häradet, hvars domare och

styresman kallades häradshöfding. Han var ordförande

på häradets ting och verkstälde de beslut, som der fat-

tades. På tinget, som hölls under bar himmel, vanligen

i närheten af offerstället, och dit bönderna kommo beväp-

nade, fattades beslut i alla för häradet gemensamma ange-

lägenheter.

Hvad häradstinget var för hundaret, var landskaps-

tinget eller landstinget för landskapet. Ordförande för

landstinget var lagmannen, som måste vara af bondeätt,

som valdes af bönderna, och som ej fick bära tignarnamn.

Han företrädde hela landskapets menighet, torde dess

talan inför konungen och tolkade meningen af de rätts-

sedvänjor, som utgjorde landskapets lag. Han skulle,

såsom det hette, 'lagen göra och framföra och lagen skilja''.

) Af ordet 7V(/m, som betydde höghet, eller furstlig, föriiäiiilig

Vfirdighet.
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Åliggandet att lagen göra innebai* ej för honom någon

lagstiftningsmakt, ty att stifta lag tillkom endast folket,

den fria menigheten på tinget. För att bättre bevai^as i

minnet, voro lagarne afTattade i versform och gingo så

från man till man, från slägte till slögte. I ett par

landskap, Upland och Vestergötland, voro landslagarnc

dessutom särskildt afdelade ocli ordnade i vissa flockar.

Försoningen eller straffet, som lagarne foreskrefvo, var i

de flesta fall böter; dock stod det i dråpamål målsegan-

derne fritt att sjelfve utkräfva hämnd på dråparen. Förgri-

pelser mot tempelfriden, tingsfriden och öfverhufvud alla

brott, som kunde hänföras under benämningen nidings-

dåd, straffades så, att den brottslige förklarades för fred-

lös eller vargr i vcum.

Men icke alltid drog man sin vederdeloman intur

rätta. Vanligaste sättet att afgöra tvister man och man
emellan var att taga till svärdet och i tvekamp eller holm-

gäng"^-'), skaffa sig rätt. Nordbons stolta sipne var lätt

såradt, och ofta var blott ett ord, om det ansågs förnärmande

för sjelfkänslan, nog för att framkalla en utmaning till

envig. Om någon af parterna efter foregången utma-

ning uteblef från stridsplatsen, helsades han som hvar

mans niding, uteslöts ur hederlige mäns samqväm, fick

icke gå ed Ofh c] vitna, förrän han aftvått sin skymt".

Gentemot folket som ett helt stod en annan makt,

om hvars uppkomst i vårt fädernesland man ännu är

temligen oviss, vi mena kommgem. Ursi)rungligcn hade,

efter all sannolikhet, funnits en mängd småkonungar, som

uppkommit på det sätt, att, då under de oupphörliga

krigstågen, krigshöfdingar och vikingakommgar hemkommo
med ära och segerbyte, deras öfverväldc erkändes äfven

i land och med detsamma erhöll ett slags bekräftelse i)å

fredlig väg. Huru dessa småkonungar forsvunno och

efterträddes af en gemensam herskare öfver hela Övithiod,

är en fråga, för hvars lösning vi äro hänvisade endast

till Ynglingasagans ofullständiga och föga pålitliga upp-

gift. 8å mycket synes dock dei-af tydligt, att det var

Upsalakonungen, som tog steget fullt ut och gjorde sig

till ensam herre öfver landet.

*) Benämningeu anses härleda sig devaf, att man till stridspliils

valde smärre aflägsua holmar.
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Man må likvcäl ej föreställa sig, att han som konung
öfver hela 8vithiod hade synnerligen mycket att säga.

Landskapens myndighet var oförändrad t densamma som
t(ii-r. Skilnaden var blott den, att landet i stället för

flere konungar nu tätt en enda sådan, och att de sär-

skilda landskapen erhållit en föreningspunkt i de stora

offren i Upsala. Konungens nämnande tillhörde ursprung-

ligen Upland eller de s. k. Folklanden, hvilka älven

efter kristendomens införande en tid bortåt häfdade denna
sin från hedendomen ärfda rätt. Landet var således i

verkligheten ett valrike, om man än vanligen höll sig

inom den för tillfället herskande ätten. Sedan konun-
gen var vald, egde han rida Eriksgata. Seden, som fort-

for ett långt stycke in i medeltiden, hade sin upprinnelse

under hednatiden och är att anse som en fortsättning i

de särskilda landskapen af den i Upsala skedda hyllningen.

Såsom nyss blifvit sagdt, var konungamakten inga-

lunda betydlig. Konungen var den förste offerförestån-

daren och var skyldig att, då landet anfölls med krig,

anföra hären till rikets försvar. I öfrigt berodde det

helt och hållet på om han såsom person egde tillräcklig

kraft att göra sig hörd. En djerf och klok konung kunde
tillåta sig mycket, som den svagare icke eller åtminstone

icke med framgång, kunde våga. Vi hafva sett det af

Erik Segei'sälls och Olof Skötkonungs historia. Liksom
bonden egde sina huskarlar, hade konungen sin hird eller

sitt Jiof af frie män, hvilka voro med honom förbimdne
genom särskildt troskap och vissa företrädesrättigheter.

Till sitt underhåll hade konungen särskilda jordegendomar,
hvilka lågo i landets olika delar och med ett gemensamt
namn kallades Uimda öd, Upsala egendom.

Sin egendom förvaltade konungen genom sina embets-
män, hvilka ock stundom anlitades till annan tjenst. De
mest framstående bland konungens embetsniäu voro jar-

larne. Ursprungligen betecknade denna titel en man af

hög börd, men tillades senare de högättade män, hvilka
i de olika landskapen voro konungens ställföreträdare.

Ännu fans i Sverige ingen hufvudsfad i i lotta ords
egentliga mening. T^psala skulle väl för närli(!ten till

gudahuset vara konungarnes vistelseort, men vanligtvis

drogo konungarne med sitt följe omkring i landsorterne
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mellan de der belägna kungsgårdarno. Hvad som erfor-

drades till underhåll under dessa kungliga iarder samman-
sköts af den kringliggande ortens allmoge och kallades

gengärd. När konungarne af krig hindrades från dessa

färder, och likaså när de längre fram i tiden kommo ur

bruk, upptogs ett emot gengärden svarande belopp i

varor och redbarheter. Föröfrigt hörde till konungens

inkomster böterna för vissa öfvcrträdelser och brott mot
den alhiiänna säkerheten.

II. Medeltiden,

I och med kristendomens införande inträdde en mängd
förändringar i de nordiska folkens karaktär och samhälls-

förhållandena. Dock kunna dessa förändringar ej till-

skrifvas verkningarne af någon hastigt skeende omstörtning

af det gamla. Det nyas inträdande skönjes väl under

en småningom fortgående utveckling, men näppeligen

torde man kunna bestämma hvärk en tiden när för-

ändringarne och de nya förhållandena inträdt, eller den

större eller mindre hastighet livarmed de framskridit.

Summan är emellertid den, att sedan först landets

konung blifvit kristen och dermed det första afgörande

steget till kristendomens seger var taget, blef denna

så småningom, dock icke utan oaflåtlig strid, den herskande

religionen, och med dennas fullständiga seger utbildade

sig i vårt land, liksom annorstädes i Europa, ett mäktigt
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och hersklystet prestestånd, som snart uppsvingade sig-

till den första klassen i samhället. Vid dess sida fram-

trädde ock under inre strider ett verldsligt herrestånd,

det sedermera så kallade adelsståndet, som till och med
efter de första kristna konungaätternas utslocknande, i

Folliungarne gaf riket nya konungar och småningom
jemtc pvelaterne tillvällade sig all makt i riket på
bekostnad både af konungarne och af folket, hviikot

nu för århundraden förlorade sin forna kraft och sitt

förra inflytande. Slutet på detta tidehvarfs historia företer

tillika den egendomligheten, att då herrarne ej ansågo

sig kunna få inhemska konungar sig tillräckligt lydaktige,

eller dä till och med närheten af en skuggkonungs makt
befanns alltför besvärlig för deras egenmäktighet och

sjelfsvåld, de inkallade främmande konungai-, för att under

en aflägsnare spira sjelfve få så mycket säkrare regera —
till dess mot sista skedet af denna oroliga tid folkmakten,

åter väckt till lif af Engelbrekt och Sturarne, under

Gustaf Vasa brjj^ter herremannaväldet och i »Sveriges

historia gör slut på Unionstidens oro och bildar en ny tid.

ItK Stenkilska ätten.

Under denna konungaätts regeringstid börjades det

stora arbetet att stadga och rotfasta kristendomen i Sverige.

Kedan den förste af denna ätts konungar var en varm
vän af den nya läran, en "nitisk, men försigtig kriston.''

— Redan då Vestgötalagmannen Eraund försökte, men oj

lyckades att fä Olof Skötkonuug afsatt, hade han förespått

att konuugadömet skulle gå ifrån Upsvearne, och denna
spådom gick nu i fullbordan, i det efter den gamla
konungaättens utslocknande en man af Vcstgöta-släyt, jarlen

Stcmkil blef vald till Sveriges konung, och såsom sådan
erkändes af Upsvearne, ehuru han var kristen. Hans
regering blef helt kort. Vid sin död efterträddes han
af sina söner Halstan och Inge den äldre hvilka äfvenledes

erkändes af Svearnc. Sådant var dock icke fallet med
Halstans söner Filip och Inge den yngre, ty desse blefvo

ej rådande öfver hela Sverige. Med Inge den yngre
utslocknade omkring 1125 Stenkilska ätten. Denna tid
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cär för öfrigi nästan helt och hållet försänkt i mörker,
och de enda frågor, som dernnder äro för oss af något
större intresse, äro, såsom nyss nämndes, arbetet för

kristendomens nthredande och stadgande samt förhållandet

till grannrikena, särskildt Norge. Hvad den torra punkten
angår, gjordes derför ganska mycket genom konung Sten-

kils klokhet och varsamhet, och vida mer derigenom än
genom efterträdaren Ing-es blinda ifver. Kristna prester

började nu predika både i Småland och Vestergötland,

och bland den tidens kristna lärare omtalas tvänne med
namnet Adalvard, en äldre och en yngre. Det var den

senare som i samråd med en biskop Egino skall hafva

uppgjort det okloka förslaget att uppbränna Upsala afguda-

tempel, hvilket de båda ansågo utgöra det svåraste hindret

för kristendomens framg-ång-. Detta skulle väl ske i hem-
lighet, men icke desto mindre spriddes ryktet om ett

sådant förslag, och en stark jäsning' uppkom bland folket.

Lycklig'tvis förmådde konung 8tenkil afstyra ofog'et, i

det han förestälde biskoparne, att följden helt säkert

skulle blifva kristendomens utrotande och hans eget för-

drifvande. Adalvard den äldre predikade i Vestergötland

och grundlade Skara biskopsstift, det första i Sverige.

Den hofsamhet som prydde Stenkil, fanns ej hos

hans son Inge den äldre. Ung och kraftfull, ville han
med våld afskaffa de hedniska offren, men detta hade
till följd, att Upsvearne förelade honom att hålla "gammal
lag och sedvänja, eller afstå från kungadömet." Inge

svarade, att han icke ville förkasta hvad han i sitt

samvete fann vara rätt. Då blefvo bönderne förbittrade

och drefvo honom med stenkastning ifrån tinget, hvarpå

Inges svåger Sven, en myndig och rik man, framträdde

och erbjöd sig att i hans ställe uppehålla offren. Detta

antogs, och Sven eller 5/o^-Sven (blota — offra) blef

Svearnes konung. Han blef visserligen tre år derefter

dödad af den från Vestergötland till Upland återvändande

Inge, som oförmodadt en natt tände eld på Svens gård

och nedhögg den ur lågorna flyende konungen, men
härmed var icke mycket vunnet, ty Upsvearne förenade

sig omkring Blot-Svens son Erik Arsäll, som regerade

samtidigt med det Inges brorsöner Filip och Inge den

yngre voro herrar i Vestergötland.
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Med makibruh ocli maUmissbruh uträttades således

iog'a för kristendomens framgång- i Sverige. Dess seger

bereddes på annat sätt — genom kloka och nitiska

lärare. Desse kommo mest öfver från England. Så pre-

dikade en Engelsman Eskil i Södermanland, och en annan

med namnet David i Vestmanland. Om den förre bei'ättar

helgonasagan, att han modigt uppträdde på ett ting i

Strengnäs, der IJlotsven var närvarande, och i skarpa

ordalag bestraffade menigheten för dess åtei'gång till

hedeudomen. Medan han talade, utbröt en stark åska med
hagelskurar, som släckte offereiden. Häröfver vredgades

folket; en hedning f^ålde med en sten den oförskräckte

predikaren till marken, hvarefter Eskil framshipades till

konungen och dömdes till döden. Ett yxhugg krossade

hans hutVud, hvarpå den döda kroppen öfverhöljdes med
stenar. Hans lik begrofs sedermera på det ställe som
efter honom kallades Eskilstuna. Många år efter hans

död, sedan kristendomen blifvit rotf^ist i landet, upptogs

han bland Svenska kyrkans helige och dyrkades under

namnet Sankt Eskil.

David, som var Vestraanläuningarnes apostel, hade

valt don efter honoin benämda Dåvön (Davidsön) i Munk-
torps socken till hufvudsäte för sin verksamhet. Här
anlade han ett slags undervisningsanstalt för ynglingars

bildande till värdiga prester. Som bevis på hans fromhet

berättar legenden, att, då hans ögon pä ålderdomen blifvit

svaga, så att han icke såg den spik, på hvilken han

plägade upphänga sina handskar, han i stället hängt

dem på en solstråle, som inträngt genom det lilla fönstret

i hans kammare. En af hans lärjungar upptäckte under-

verket och berättade det tlir sin gamle lärare, som innerligt

rördes af detta bes^is pä Guds nåd. Men en dag märkte

han, att solstrålen e^ längre ville bära handskarne. Han
blef liäröfvor djupt bedröfvad och genomgick i tankarne

sina handlingar samt erinrade sig då, att han under dagen
gått förbi en sädesåker och dervid nedtrampat några

hveteax. 1 brinnande böner anropade han Gud om
ftirlåttdse och erhiijl visshet om att sådan blifvit honom
fiJrunnad, dä det underbara tecknet dagen derpå kunde
förnyas.
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Helsingarnes apostel hette Stefan och var från Tysk-
land. I östra 8ödermanland predikade Botvid, en infödd

svensk man, hvars broder efter hans död vid sin gård
Hammarby bygde en kyrka, som efter Botvid iick

namnet Botkyrka.

Emedan Götarne på denna tid redan antagit kristen-

domen och hade kristna körningar, nnder det Svearne
ännu hängde fast vid hedendomen samt valde sina konungar
bland den gamla lärans anhängare, så är den strid, som
utkämpades nnder denna tiderymd att anse lika mycket
för en kamp om herraväldet mellan landets två hufvud-

stammar, Svear och Götar, som för en strid mellan heden-

dom och kristendom.

Under dessa inbördes fiendtligheter låg landet och

dess konungar ej sällan i fejd med grannarue, särdeles

jSforge. Hufvudanledningen härtill var de alltjemt åter-

kommande gränstvisterna. Under Btenkils regering gjorde

norske konungen Harald Härdrade ett härtåg uppför Göta-

elf. Ändamålet med hans ledung*) var dock mindre att

bekriga den svenske konungen, än att bestraffa ea norsk

man Håkan jarl, som funnit en tillflykt i Sverige. Håkan
hade blifvit oense med Harald och lemnat Norge, samt

dragit ut i vikingafärd. Under det krig Harald sedan

förde med Danmarks konung Sven Estndssoti, hade han

och Håkan blifvit förlikte; men snart uppstodo mellan

dem nya misshälligheter, så att jarlen måste fly till

Sverige. Här blef han väl emottagen och sattes af konung

Stenkil till jarl öfver Värmland och Vestergötland, och

det var med anledning deraf som Harald företog sitt tåg,

som för öfrigt var utan vidare märkvärdigheter. Kort der-

efter stupade Harald Hårdråde i slaget mot konung Harald

Godwinsson vid Stamfordbrklge i England. Detta intriitfade

år 1066, och samma år gick äfven konung Stenkil ur tiden.

Harald Hårdi*ådes sonson Magnus, hvilken efter en

härfärd till Skotland begagnade skotsk drägt, kort lif-

kjortel med bara ben, och deraf erhållit tillnamnet Barfot,

förde äfven krig mot Sverige. Det gälde de gamla
gränstvisterna, i det Magnus uppträdde med anspråk pä
allt land vester om Venern. Med en väl utrustad här

') Krigståg.
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drog han från Markerna (Dalsland), tvang bönderna att

hylla sig och anlade på Q,ualdins-ön *) ett träfaste för

att skydda sin eröfring. Efter att hafva qvarlemnat 360
utvalde krigare återvände han till Norge, med löfte att

återkomma med en större styrka följande vår. Men
medan han var borta, anlände konung Inge d, ä. med en

här på den isbelagda Venern. Han uppfordrade Norr-

männen "att draga tillbaka till Norge med hvad de hade''.

Men deras höfding svarade, att "de icke läto drifva sig

som hjord ur hage". Inge gick då upp på ön, men
sände än en gång bud till fienden med uppmaning, att

"draga bort med vapen, kläder och hästar, men qvar-

lemna allt rånadt gods." När Norrmännen icke ville

hörsamma tillsägelsen, började Inge anfallet. Han fylde

borggrafven med timmer och stenar, fäste krokar vid

långa stänger, med hvilka skansens timmerväggar ned-

refvos, och tände eld på fästet. Då begynte Norrmännen
bedja om fred, hvilken beviljades, dock så att de måste
aftåga utan vapen och kappor, hvarjemte hvar och en

vid fästningsporten fick ett käppslag öfver ryggen. Med
denna nesa återvände Norrmännen hem, och Markmännen
(invånarue i Markerne eller Dal) underkastade sig på
nytt konung Inge.

Följande vår samlade Magnus en här, drog in i

(jötaland och mötte Inge vid Foxerna**). Magnus blef

slagen, men en tid efteråt stod på samma ställe ett

nytt slag, då Inge blef besegrad. Härigenom ansåg sig

Magnus hafva upprättat sin krigsära och återvände nöjd
till Norge. Sommaren samma år (1101) slöts fred mellan
båda konungai'ne på ett möte i Konghäll. Vid detta

tillfälle var danske konungen Erik Ejegod äfven när-

varande, och det sades om Nordens tre konungar, att

"Inge var den störste och resligaste, Magnus den raskaste

och Erik den fagraste bland män." Förlikning och fred

uppgjordes så att rikenas gränser skulle blifva de samma,
som af ålder varit, och hvar och en af konuugarne behålki

det rike, som hans fäder innehaft. Till bekräftelse på

.
*) Kallands ö i södra äiidaii af Venern.

*')
1 l''lnndre härad i Vestcrgötlaud.

Svensk historia. 5
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freden fick Magnus till äkta Inges dotter Margareta, som
deraf fick namnet Fridkulla*).

Liksom striden sjnies hafva härflutit at ärelystnad och

afundsjuka mellan konungarne personligen, ehuru gräns-

tvisten togs till förevändning, så blef freden en förening

mellan de båda konungaslägterne, och hufvudfrågan sköts

åt sidan. Också var detta det sista gränskriget mellan

Sverige och Norge under Stenkilska ättens tid, ty vi

räkna ej som krig jämtarnes affall under Inge den yngres

regering, emedan detta sannolikt åvägabragtes på fredlig

väg, genom öfvertalning af Magnus Barfots son östeti,

som då var Norges konung. Några år efter denna till-

dragelse (omkr. år 1122) företog Östens broder, Sigurd

Jwsalafarare*^), ett härtåg till östra Småland, för att kristna

der varande hedningar. Med en stor flotta lade han till

vid Kalmar, härjade vidt och bredt och tvang Smålän-

ningarne att låta döpa sig. Detta härtåg lefde länge i

folkets minne och har i konungasagorna , blilvit kalladt

Kahna/reledung

.

Vid Stenkils tillträde till regeringen var kristendomen

genom de kristna lärarnes oförtrutna nit antagen i en

stor del af Götaland, så att namnet Kristna vid denna

tid begynte blifva liktydigt med benämningen Götar.

Under de följande regenterna af hans ätt fortsattes omvän-
delseverket i Svealand, ofta under blodiga strider, men
med den fi-amgång, att vid ättens utslocknande kristna

läran äfven der kunde anses såsom den herrskaude. Likväl

fortforo stridigheterna mellan Svear och Götar ännu i

hundra år, men kampen egde ock en annan grund, nämligen

i täflingen mellan de båda stammarne om högsta väldet

och företrädesrätten att tillsätta en konung tor hela riket.

17. Sverkerska och Erikska konungaätterna.

Vid Stenkilska ättens utslocknande med Inge den
yngre (omkring 1125) kunde Svearne och Götarne icke

ena sig om nytt konungaval, utan Vestgötarne valde till

sin konung en med Inge den äldres hus beslägtad dansk

*) Fridsjungfru.
**) Så kallad efter en färd, som han gjort ixWJorsala (Jerusalem),

det heliga laudet.
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prins, Magnus Nilsson, som likväl kort derefter (1134)
stupade i en strid mot egna landsmän vid Fotevig i

Skåne, medan Ostgötarne och Svearne med sitt val föllo

på en vid namn Ragvald Knaphöfde, som tros varit af

Blöt-Svens ätt. Då Ragvald trotsigt och utan iakttagande

af gamla sedvänjor inträngde i Vestergötland, tor att

äfven der låta hylla sig, blef han af bönderna ihjälsUxgen

på deras ting i Karleby*) omkring 1130. Östgötarne

valde då en ny konung, Sverker, h vilken blef erkänd

äfven af Svearne och Vestgötarne.
,

Med honom uppsteg på Sveriges tron en ny konunga-

ätt, sedermera kallad den Sverkersha. Men före sin död
blef Sverker (år 1150) afsatt af Upsvearne, hvilka valde

till sin koming Erik, son af "en god och rik bonde",

och som blef stamfader för den Erikska ätten. Dessa båda
konungaätter regerade skiftevis i mer än ett åi"hundrade,

*'ntan annat fördrag än det som skiftas genom vapen och

skrifves med blod**)" — Hvardera skänkte, om man
afräknar ätternas stiftare, landet trenne konungar: den
Sverkerska: Karl, Sverker d. y. och Johan; den Erikska:
Knut samt två regenter med namnet Erik.

Huru än riket sönderslets af inre strider och den
ena konungen af den andra nedstöttes från tronen, i

en riktning arbetade dock alla dessa för ett gemensamt mål:
kristendomens stadfästande och kyrkoväsendets utbildning

i landet. Den kristendom, som fans, var väl ännu föga

annat än ett yttre iakttagande af kyrkobruken, utan mot-
svarande kristlig insigt och deraf härflytande lelVernets

förbättring, men ehuru frukten af en trehundraårig kristlig

missions verksamhet ännu var att anse blott som svaga
förberedelser till en varaktig kyrkobygnad, nalkades likväl

med stora steg den tid, då äfven i Sverige en kristen

kyrka skulle framträda färdigbildad.

a. Kyrkan.

Oaktadt sin aflägsenhet från verldshändelsernas
medelpunkt hade Sverige icke blifvit alldeles berördt af
de stora förändringar, som under närnuist föregående

*) Nära FitlkiJpiug.

") Geijer.
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århundraden så väsentligt omgestaltat Europas utseende.

Roms biskop hade uppträdt med anspråk att erkännas

såsom kristenhetens andliga öfverhufvud, och dessa an-

språk hade genom Gregorii den sjundes snille, klokhet

och kraft mot slutet af elfte århundradet vunnit allmänt

erkännande. Såsom Kristi ståthållare på jorden, sade

Gregorius, vore päfven innehafvai"e af all andlig makt,

och den verldsliga makten vore endast ett lån af den

andliga. Under påfven såsom den högste kyrkofursten,

upphöjd öfver både kejsare och konungar, stodo såsom

lägre kyrkofurstar eller prelater erkebiskopar och biskopar.

De förre voro hvar i sin provins utöfvare af den makt,

50. Lunds Domkyrka Cfrån norra sidanj.

som dem af påfven förlänades och utgjorde således hvar
i sitt land i viss mån påfvens ställföreträdare. Så var

allt ifrån kristna lärans första förkunnande i Sverige erke-

biskopen af Bremen den kristna kyrkans chef inom
de nordiska länderna. Af till en del personliga skäl

anhöll danske konungen Erik Ejegod hos påfven att

erkebiskopssätet måtte flyttas från Bremen till Lund.

Detta bifölls; och biskopen i Lund Asker insattes 1104
till erkebiskop öfver de tre nordiska rikena. Härigenom
blefvo de kyrkliga förhållandena i Danmark temligen tidigt

ordnade. Lärare tillsattes, kyrkor bygdes och Lunds
ståtliga katedral, ännu en af de största och praktfullaste

i norden, till hvilken grunden lades af biskop Egino
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invigdes till en del (kryptan) af Asker och fullbordades

af hans efterträdare på erkebiskopsstolen, 'Eshil, 1145.

I Sverige och Norge var man icke så snart redo

med en så genomgripande reform. Ofvergången till kristen-

domen hade i dessa riken gått långsammare. Dock
erhöUo så väl Sverige som Norge i erkebiskop Eskils

tid egna erkebiskopar, af hvilka likväl den förre, såsom

vi få se, kom att stå i underdänighetsförhållande till

erkebiskopen i Lnnd.

Frågan om att Sverige skulle bilda en särskild

kyrkoprovins med egen erkebiskop hade redan under

den förste Sverkers tid varit å bane, men fallit till följd

af (le båda folkstammarnes stridigheter med hvarandra.

Deremot erhÖllo Götarne vid denna tid ett nytt biskops-

stift för Östergötland i Linköping, hvarjemte ett päHigt

sändebud, legaten Nicolaus, biskop af Albano, ankom till

Sverige för att ordna dess kyrkliga angelägenheter. Han
hade förut varit i Norge, der han sommaren 1152 invigt

i embetet den förste erkebiskopen i Trondhjem, och här-

ifrån var det han begaf sig till Sverige. Ett kyrkomöte
sammankallades i Linköping, der de förnämste andlige

och verdslige herrar infunne sig. Det egentliga ända-

målet med mötet — att utse en erkebiskop för Svenska
kyrkan — uppnåddes väl icke, emedan Svear och Götar
ej kunde komma öfverens, hvarken om platsen för erke-

biskopssätet eller om lämplig person till det vigtiga

embetet, men mötet blef icke dess mindre af utomordentlig

betydelse genom beslutet att Sverige skulle till påfven

betala en årlig afgift eller skatt, som efter apostelen Petrus,

hvilken ansågs liafva varit Roms förste biskop, kallades

St. Peters penning. Genom denna åtagna skattskyldighet

stäldes Svenska kyrkan omedelbart under påfvens viilde.

Vidare stadgades att ingen utom konungens hird i freds-

tid finge bära vapen; att den, som bar våldsam hand

på en klerk*), vore fallen i kyrkans bann och borde
genom en pilgrimsfärd till Rom söka aflösning; att lekmän
ej finge deltaga i biskopsval; att folket borde iakttaga

det kristliga äktenskapet o. s. v. Från Sverige begaf
sig legaten till Danmark och öfvcrlemnade till erkebiskop

*) Presf.
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Eskil i Lund PalKum eller tecknet å erkebiskopsvär-

digheten. Detta äretecken utgjordes af en, af hvit lamuU
tillverkad, fyra finger bred krage, från hvilken nedhängde
för bröstet till höger och för ryggen både till höger och
venster tvänne likadana band, genomvirkade med två

purpurfärgade och två svarta kors. Detta pallinra skulle

erkebiskopen i Lund förvara, tills Svearne och Götarne
hunnit blifva ense i fråga om ett erkebiskopsval.

Detta inträffade elfvaår senare, eller 11G3, då Sverker
den äldres son Karl var konung. Till påfven Alexander
den tredje, som för tillfället vistades i franska staden

Sens i Champagne, anlände det nämnda året en munk,
vid namn Stefan, från Alvastra kloster och medförde brcf

frän konung Karl, hans riksjarl och de förnämsta män
i Sverige, bland dem biskoparne, med begäran, att han
(Stefan) måtte vigas till erkebiskop, och att Upsala måtte

blifva erkebiskopssätet. Denna anhållan villfors af påfven.

Den högtidliga invigningsakten blcf besluten och verk-

stäldes i påfvens närvaro af erkebiskop Eskil i Lund, som
vid tillfallet befann sig i Sens. Påfven förordnade att

erkebiskopen i Lund skulle fortfarande och framgent vara

Svenska k3'^rkans primas, men biskoparne i Sverige vara

erkebiskopens i Upsala lydbiskopar.

Först under den förste konungen af Erikska ätten,

Erik, kallad den helige, uppgår något ljus öfver Svea-

lands kyrkliga förhållanden. De kristna konungarne hade

hittills mest uppehållit sig i Göta land; men Erik tog

sitt säte i Upsala, hvilket visar att kristendomen efter tre

århundradens strider ändtligcn segrat äfven i denna del af

landet. Först fullbordade Erik den redan af föregående

konungar påbegynta bygnaden af kyrkan i Gamla Upsala

och tillsatte prester till gudstjenstens vård. Sedan for

han omkring i landet för att hålla allmogen vid lag och

rätt, befästa kristendomen och anlägga nya kyrkor. I

detta rastlösa arbete understöddes han troget af Upsala-

biskopcn Ilenrih, hvilken skall hafva härstammat från

England och inkommit till Sverige med kardinalen Nico-

laus af Albano. Hos Svearne blefvo på Eriks tid tvenne

nya biskopsstift inrättade, det ena i Vestra Aros*) och

det andra i Strengnäs,

*) Nu Vesteni':, af Aros — åmyiUFincc.
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1 den mon kristendomen vann säkrare rotfäste i

landet, begynte här, såsom i den öfriga katolska kristen-

heten, ett hierarkiskt p'"^stvälde göra sig gällande. Pre-

sterskapet med erkebiskop och lydhishypar i spetsen blef

snart ett på särskilda företrädesrättigheter grundadt och
från det öfriga folket strängt afsöndradt stånd inom
samhället. Genom ett kungabref af Sverker den yngre

år 1200 fingo Merkerne eller de andlige egen domsrätt,

så att de ej kunde för några slags förbrytelser kallas

inför verldslig domstol. Pä samma gång erhöllo de

skattefrihet för sig och sina gåi'dar, och härmed vai

det andliga frälset inrättadt. Det bör härvid anmärkas,
att dessa åt de andlige medgifna företrädesrättighetei

ingalunda voro för Sverige egendomliga, utan långt förut

införda inom hela den vesterländska kristenheten. Det
är till och med troligt att presterne här redan tidigt

tillvällat sig de i det nämnda konungabrefvet medgifna
förmånerna och att brefvet rätteligen inskränker sig

till att meddela dessa en laglig bekräftelse.*)

Under de båda sista konungarne af Ei'ikska ätten,

Erik Knutsson och Erik Eriksson, befästes kyrkans makt
i Sverige än ytterligare. Då den förre lät kröna sig, för-

värfvade han visserligen åt konungens person en viss helgd,

men tillika åt den kyrkliga makten ett ökadt anseende,

i det den verldsliga maktens öfverhufvud derigenom
stälde sig under kyrkans beskydd. Under Erik Eriksson

hölls det andra svenska kyrkomötet i Februari månad
är 1248 i Skeningo. Det sammankallades af den påflige

legaten, kardinalen Vilhelm af Sabina, hvilken jemväl ledde

öfverläggningarne och genomdref besluten.

Det vigtigaste, som genomfördes på detta i vår kyrko-

historia så märkliga möte, var införandet af presternas

coelibat*'^) eller förbudet för de andlige att gifta sig.

Redan påfven Gr(!gorius den sjunde hade år 1074 utfärdat

en bulla***) om coelibatets införande bland katolska kyrkans
presterskap, och nu, nära tvåhundra år efteråt, blef detta

påbud gällande äfven i Sverige, ehuru visserligen icke utan

starkt motstånd. Gregorii tanke hade måhända ursprung-

ligen varit god, men innebar ett stort misstag. "Den,

*) Tionden var vid^samma tid allmänt införd i Sverige.
**) Af lat. coelebs, ogift. ***) Päflig förordaiag.
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som var vigd vid altaret, kunde ej vigas vid en qvinna",

hette det. Lagen om coelibatet afsåg att lösrycka prestcrne

från familjelitVets mångfaldiga förbindelser och intressen

och uteslutande vinna dem för kyrkans och den påfliga

maktfullkomlighetens tjenst. Men frukterna blefvo icke

alldeles sådana, som Gregorius beräknat. Presterne blefvo

härigenom måhända mera än förut den påfliga stolens

lydiga redskap, men ingalunda aflägsnades genom den

onaturliga lagen presternas verldskärlek och jordiska sinne.

Tvärtom tramkallades derigenom en osedlighet, som var

ett vida större ondt, än det man velat afhjelpa. Denna
gick derhän, att biskoparne måste se igenom fingrarna med,
att presterne, då de icke fingo ingå ordentliga äktenskap,

höllo sig frillor, med hvilka de lefde tillsammans, till

löga uppbyggelse för dem, bvilkas föresyn de skulle vara.

Ett annat beslut på Skeninge möte var, att erke-

biskopen och lydbiskoparne skulle skaflia sig den s. k.

dekretalhoken^^), samt flitigt studera densamma, hvar och

en efter de förståndsgåfvor Herren förlänat honom. Som
ett tillägg till mötets beslut utgafs två år senare, af den

dåvarande påfven en bulla, hvari stadgades att bisko-

parne skulle väljas af domkapitlen, och att dé ej behöfde

aflägga tro- och huldhetsed till verldslig myndighet. I

sammanhang härmed förordnades, att domkapitel skulle

finnas vid alla biskopskyrkor, bestående af en prelat

och minst fem haniher'^'^), för att välja biskop vid inträffande

ledighet.

Genom Skeninge mötes beslut och Innocentii bulla

var den hierarkiska byggnaden i Sverige fullbordad,

svenska kyrkan stöpt i samma form som kyrkosamfunden

i det öfriga Europa och vorden en makt i likhet med dessa.

Man må dock ej föi^eställa sig, att med kyrkoordningens

allmänna antagande dess särskilda stadgandon genast vunno
efterföljd. Tvärtom .visar historien, hurusom de både af

prester och verldslige .sjelfsvåldigt åsidosattes, så att

påfvarne sågo sig tvungna att gång efter annan genom
nya påbud inskärpa dem.

*) En samling stadgar, kyrkouiötesbeslut och påbud [^dtcrttu),

rörande kyrkan.
**) Af lat. canonicus, prcst anstäld vid stifts- eller Domkyrkan.
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En vigtig sida af det katolskt-kyrkliga litVet vai-

kloster- och munkväsendet. Redan långt tillbaka bland

hedningar och judar fimnos de, ^om af religiöst svärmeri,

af menniskohat, af forakt tor det borgerliga lifvet eller

emedan de trodde sig på detta sätt kunna" lefva renare

och andligare än andra nienniskor, drogo sig undan från

verlden, offrande sitt lif åt timliga försakelser och gudliga

öfningar. Kristendomens bud om verldens försakande

beredde en dylik uppfattning af mensklig helighet tidigt

inträde i den kristna kyrkan. Mången tog Frälsarens

bud om verldens försakande efter orden och drog sig

tillbaka till ödemai-ken, der han framsläpade sitt lif i

ai^mod och botöfningar. En sådan ensittare eller eremit

vann gemenligen stort anseende, och då flera nedsatt sig

i samma trakt, slöto de sig af gemensamma intressen

tillhopa i särskilda samfund, hvilka blcrvo första upphofvet

till klostren.*)

Är 529 stiftade en man vid namn Benedictus af Nursia

ett kloster Monte Cassino i Italien. Det erhöll sin egen

'regel' eller ordning, efter hvilken klosterfolket (mun-

karne**) skulle lefva. Alla de äldsta klostren i vestra

Europa tillhörde Benediktinerorden, sä kallad efter stiftaren,

den nämnde Benedictus af Nursia.

Under medeltidens barbari, allmänna osäkerhet och

oroligheter af mångfaldig art voro klostren af oskattbart

värde. Den, som fruktade eller ledsnat på en stormande

verlds många vedervärdigheter, tog gerna sin tillflykt

till klostrets åtskilda lugn. Svikna förhoppningar, en

krossad lefnadslycka, fruktan och samvetsagg förde lika

säkert till cellen, som den svärmande gudaktigheten. 1

odlingens intresse voro dessa fridl)'^sta helgedomar af

oändlig betydelse. Omkring dem uppväxte och blomstrade

åkerbruk och handaslöjder. I dem vårdades konst och

vetenskap och i dem funno under medeltidens vapen-

brak sången och skaldekonsten en, om än inskränkt, till-

flyktsort.

I ett af Benediktinerordens kloster var den i kors-

tågens historia ryktbare Bernhard af Clairvaux abbot eller

*) Af lat. olauslrum instängd, för främlinji»r tillsluten, ort.

**) åf grek. inonachos (ensling).
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föreståndare, i förra hälften af 1100-talet. Han omska-

pade hela sin ordens klosterväsen, hvarefter orden fick

namn af Bemhardinerorden, äfven Cistemenser-ordc?i*).

') Efter stamUostret Citeaux (lat Cutercmm). der den helige

Bernhard ingick som munk llle.
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Till den helige Bernhard ankommo sändebud från

konung Sverker d. ä. och drottning TJlfhild, hvilka begärde,

att han ville sända till »Sverige några munkar af sin orden.

Sådana anlände och nya kloster anlades dels i Alvastra,

beläget i en herrlig nejd nära Vettern vid foten af

Omberg, dels vid Nydala invid sjön Rosken i Småland.

Samtidigt eller kort derefter uppstod i Vestergötland, vid

Billingens fot i det vackra Valla härad, ett tredje Bern-

hardinerkloster, det sedan så ryktbara Värnhem. Sanno-

52. Värnhems kloster.

likt hade svenska kyrkarts primas, erkebiskop Eskil i

Lund, en ej obetydlig andel i dessa klosteranläggningar.

Åtminstone hade genom hans försorg redan tore dem
åtskilliga kloster blifvit anlagda i Skåne.

Till klostren, liksom till kyi'korna, gåfvos rikliga

skänker i gods och gårdar af dem, som ville förvärfva

sig kyrkans gunst. Alvastra egde till slut icke mindre
än 438 landbönder. I detta kloster fingo konungarne
af Sverkerska ätten sin hvilostad. De af Erikska äi'0,

med undantag af Erik den helige, begrafne i Vai*nhem.

Mot slutet af denna tid inkommo i Norden jemväl
andra ordnar, bland dem de så kallade Tiggarmunkarne.
Dessa tillhörde tvänne särskilda ordnar: Dominikaner och

Dransishaner, eller såsom de med afseende på sin drägt
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vanligen benämndes: Svart-

bröder och Gråbröder. Tiggar-

munkarne hade ej, såsom
andra ordnar, sina kloster på
landsbygden, utan i stä-

derna. Med påsen på ryg-

gen vandrade de omkring
bland folket, klappade på
hvarje dörr och hngo al-

mosor hvart de kommo, samt
utöfvade just genom sitt

flärdlösa uppträdande (ingen

man fans så arm, att han
ej kallade tiggarmunken
broder) det mest oinskränk-

ta inflytande. Så uppfo-

strade dessa munkar, såsom
folkpredikanter och de fat-

tiges själasörjare, folket till

ä blind lydnad för kyrkan
och den helige fadern i

Eom.

b. Förhållandet tiij grannländerna.

Under Sverker den äldres regeinng fördes inom Sveri-

ges gränser ett krig mot Danmark och dess konung
Sven Gradc. Andra pretendenter till danska tronen hade

funnit en tillflykt hos Sverker, och derföre inföll Sven
med en här i Småland. Detta var vid samma tid som
Nikolaus af S:t Alban återkom från mötet i Linköping

och på återresan besökte Danmark. Vintern tillstundade,

och legaten sökte pä allt sätt afråda konung Sven från

det tillämnade krigståget, men alla kardinalens föreställ-

ningar voro förgäfvcs. Danske konungen inföll midt i

vintern i Finveden i Småland, som underkastade sig;

derefter^drog han in i Värend, men här mötte han
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af de käcke Virdavne ett så kvafiigt motstånd, att han
med oförrättadt ärende måste återvända till Danmark.
En mindre pålitlig sägen förtiiljer, att det varit Värcnds-

qvinnorna, som denna gång hutVudsakligen utmärkt sig

och tillbakaslagit Danskavnes anfall. Med afseendc härpå

skulle qvinnorna i donna landsort erhållit lika arfsrätt

med männen, så att 'sj^ster i alla arf skulle i löst och
fast taga lika del med broder*, samt fått rättighet att

vid sina bröllop färdas till och från kyrkan med krigs-

musik och att bära 'fälttecknet', en med broderier och
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fransar smyckad lifgördel af rödt kKäde eller siden. An
i dag fortletVa sägnerna om denna bragd, och man har

trott att den qvinliga anföraren Bländas namn vore hug
fäst i sockennamnet Blädinge, hvars kyrka sägnen påstår

vara uppbygd af det frän fienden tagna bytet.

Fyra år efter dessa händelser ljöt iSven Grade en

våldsam död. Efter långvariga strider mellan honom och

hans medtäflare om tronen, prinsarne Knut, på mödernet
en ättling af Inge den äldre, och Valdemar, uppgjordes

en förlikning, enligt hvilken Danmarks rike skulle delas

emellan dem. Ett par dagar derefter inbjöd Knut, med
hvars syster Hofia, 'den skönaste qvinna i Norden på sin

tid', Valdemar var gift, sina medkonungar till ett gille i

EoesMde. 8ven ditkom med en stor skara väpnadt folk.

När det blef mörkt om qvällen, och Ijiisen blifvit tända

i gillesalen, inträngde Svens män. Knut fattades af en

mörk aning och kastade sig om Valdemars hals. Denne
sprang upp och slog omkull ljusen samt lyckades rädda

sig med flykten, men Knut blef dödad. Kort derefter

samlade Valdemar Jutarne, besegrade Sven och dödade

honom på Gradcheden år 1157. Häraf har Sven sedan

blifvit kallad Sven Grade. «

Sverker d. ä. var då redan död, ehuru man icke

med visshet känner hans dödsår. Han mördades af sin

stallsven, då han en julotta skulle rida till kyrkan.

Sven Grades besegrare Valdemar, med tillnamnet den

storsy förde länge i Danmark en ärofull regering och var

samtida med Erik den helige, Karl Sverkersson och Knut
Eriksson i Sverige.

Under Erik den heliges tid vändes för första gången

efter vikingafärdernas slut de svenska vapnen åter mot
Finland, men ej som i fordomtinia för att härja och

bränna, utan för att omvända dess hedniska invånare

Lill kristendomen. Sådana omvändelsetåg voro då myc-

ket vanliga i hela Europa och voro en återspegling i

smått af de stora korstågen. Dessa åter föranleddes af

de kristnes åtrå, att från de 'otrogne' Muhamedanernes
välde befria det Heliga landet och plantera korsets fana

på de ställen, der Kristus lefvat och lärt, lidit och dött.

Korset var de mot Palästina tågande härskarornas igen-

känningsteoken, och deraf kallades tågen horståg, och de
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i dem deltag-ande tor korsfarare. Hänförda af ett lågande

nit, drogo millioner menniskor under detta och följande

århundrade från södra Europas länder till det heliga

landet, och äfven från Norden medföljde en och annan,

såsom fallet var med Sigurd Jorsalafarare. Annars sökte

och fann i Norden det religiösa nitet en närmare afiedare

i att vända sig mot närboende hedniska folk. »Så käm-
pade Danskarne mot Venderne och så riktade Svenskarne
i helige kung Eriks tid ett korståg till andra sidan Öster-

sjön, till Finland. Det var till sydvestra delen eller det

nuvarande Egentliga Finland, som den svenske konungen
styrde kosan. I hans följe befann sig bland andra Upsala-

biskopen Henrik, som ifrigt tillstyrkt färden och efter

öfverkomsten flitigt arbetade för Finnarnes omvändelse.

Erik sökte först på öfvertalningens väg förmå Finnarne
att antaga kristendomen, men då detta icke lyckades,

måste svärdet understödja ordet, hvarefter hedningarne
förklarade sig villiga att mottaga dopet. Det berättas

om konungen, att då han efter vunnen seger gick öfver

slagfältet, gret han vid tanken på de många fallne, som
hade kunnat räddas fÖr himlen, men nu gått förlorade.

Så heter det ock i en sång till Eriks minne:

"Olver de i synder döde

röre.s underligt den fromme,

gråter öfver fiender."

Vid Eriks återresa till Sverige, qvarstannade biskop

Henrik och med honom Herc lärare samt en hop svenska
nybyggare. Henrik blef emellertid icke långt derefter

mördad af en Finne vid namn Lalli. Denne var döpt,

men hade för ett dråp blifvit belagd med höga böter.

När biskopen med sina följeslagare en gång kom till

Lallis gård och denne var borta, lät han för att få mat
uppbryta dörrarne och tog hvad som behöfdes, men
betalte förtäringen med dess tredubbla värde. En stund
efter det biskopen afrest, hemkom Lalli och satte i vr(!-

desraod efter honom och dödade honom på isen på sjön

Pyhäjärvi*), som af denna händelse skall hafva erhållit sitt

*) Den heliga sjöu.
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namn. Med anledning af de många underverk — säger

legenden — som skedde så väl på denna sjö som vid

biskopens grät", biet' han räknad som helig och dyrkad
som Finlands skyddshelgon, liksom hans konung seder-

mera betraktades som Sveriges skyddsherre.

Åtven kung Erik tick en våldsam död, Då han en

dag satt i kyrkan i Östra Ai'0s*), och biskopen stod tor

altaret och messade, inkom hastigt en af konungens män
och berättade, att fiender kommo ridande in i staden.

Konungen ville ej afbryta gudstjensten, utan sade: "låt

mig höra messan till slut, det öfriga af gudstjensten

hoppas jag till Gud att annorstädes härligare få höra."

När gudstjensten var slut, steg han upp, omgjordade sig

med sitt svärd och gick ut emot fienden. Denne var

on dansk konungaättling, Magnus Henriksson, härstam-

mande från Inge den äldre, och dertör enligt sitt förme-

nande närmare berättigad till svenska kronan än Erik.

I tysthet hade han lyckats, att samla folk och rycka mot
Upsala. Oaktadt konungen hade blott några få kämpar
hos sig, stridde han modigt, tills han, svårt såi'ad, blef

fången. Han framfördes nu till Magnus, som genast lät

halshugga honom (den 18 Maj 1160). Enligt helgon-

sagan upprann på det ställe, der hans blod flutit, en

källa med förträffligt vatten, som än i dag bär namnet
S:t Eriks källa.

Af sitt folk var konung Erik högt älskad. I hans

legend heter det om honom: "han for omkring allt sitt

rike och sökte sitt folk och for fram på en rätt konungs-

lig väg. Han dömde rätt dom utan afseende på vänskap

eller penningar, och ingen orätt dom för räddhågas eller

hots skull. Han törenade dem, som voro i ofred med
hvarandra, frälsade de fattige från deras förtryckare,

styrkte de rättvisa, men de vrånga ville han ej tåla i

sitt rike; han gjorde hvarjom och enom rätt" — i alla

tider, men isynnerhet för den tiden, en skön målning af

en konungs dygder. — I Uplandslagen, omarbetad på
1290-talet, heter det om konung Erik, att han stiftade

lag i namn Eadrens, Sonens och den Helige Andes, en

antydning om hans bemödanden att i lagstiftningen in-

*) Nu varaudc Upsala.
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gjnta kristendomens anda. FörötVigt heter det i den

nämnda omarbetningen af samma lag om hustruns rätt i

mannens bo, att hon skulle vara berättigad 'till heders-

och husfrudöme, till halfVa säng, till lås och nycklar och

till laga treding i lösören och aflingegods, samt till all

rätt, som Uplands lag skänker och helge himrj Erik gaf.

Var således Erik älskad af sitt folk, medan han

lefde, så blef han det ännu mer efter sin död och genom
det sätt, hvarpå han tillsatt lifvet. Genom folkets käx'-

lek vördades han som Sveriges skyddspatron, och ehuru

påfven icke förklarat honom för helgon, måste äfven han

i sina bref benämna honom helige kung Erik. Hans
namn åkallades vid alla heliga förrättningar, bonden

bekräftade sin edgång med orden: "så sant mig Gud
lijelpe och helge Erik konung", och då en konung krön-

tes, aflades konungaeden i "Guds, Jungfru Marias och

helge Eriks namn." Vid sist nämnda tillfälle frambärs

och upphängdes tiankt Eriks tapet i högkoret i Upsala

domkyrka. Tapeten framstälde de vigtigaste händelserna

i konung Eriks lif, hvilka voro i densamma konstrikt in-

virkade. Samma Sankt Eriks baner betraktades länge

som en helgedom och ansågs medföra seger i krig. Konun-
gens bild blef sköldemärke i rikets stora signet, och

insattes sedermera i Stockholms stads vapen.

Af den vördade konungens enskilda lif känna vi.

;itt han, efter den tidens sätt, var en uppriktig och sträng

kristen. Så heter det: att han var trägen i böner, fasta

och vakor; visade sig varkunsam och deltagande mot
olyckliga och frikostig mot de fattiga. Eör att späka

sitt kött bar han närmast kroppen en hvass tagelskjorta

och plägade vintertiden ofta bada i kallt vatten fcir att

bortdrifva 'olofligan lekamens hetta'. Hans dödsdag fira-

des årligen med en högtidlig åminnelsefest, den s. k.

Ersmessan, och hans ben nedlades längre fram i ett dyr-

bart silfverskrin i högkoret i Upsala domkyrka.
Under Eriks son, Knut, fick Sverige ånyo ett ovän-

tadt fiendtligt besök, denna gång från länderna öster om
Östersjön. Kareler i förening med de likaledes hedniska

Esterna foretogo ett härjningståg mot Svenska skären. Som-
maren 1187 visade sig oförmodadt en fiendtlig flotta i
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Mälaren. Erkebiskopens slott Staket*) förstördes, hvarvid
erkebiskopen sjelf blef dödad, och derefter vände sig

fienden mot den blomstrande köpstaden Sigtuna, som utplun-

drades och uppbrändes. Den lidna olyckan manade till

att för framtiden söka förekomma dylika besök i Mäla-
ren, kring hvars stränder flera städer redan börjat anläg-

gas. På den s. k. Stockholmen vid Mälarens utlopp i

Östersjön anlades ett litet fäste, kring hvars murar efter

hand uppväxte en stad, som halftannat århundrade senare

var rikets hufvudstad.

Mot slutet af Sverkerska och Erikska ätternas

regeringstid vände Svenskarne åter sina vapen mot län-

derna på andra sidan Östersjön. Johan Svcrhersson, den
siste konungen af Sverkerska huset, företog först ett

krigståg till Estland, hvilket dock aflopp mindre lyckligt

och äfven blifvit föga bekant. Så mycket större bety-

delse hade deremot det tåg, som under den siste Erikske

konungen Erih Erikssons regering företogs af hans jarl,

den mäktige Birger Månsson, mot hedningarne i det inre

af Finland.

Det var Erik den helige, som först upprättade ett

svenskt välde på andra sidan Östersjön. Men genom de

hedniska finska folkens, i synnerhet Tavasternes, ständiga

anfall hade den lilla kolonien i sydvestra hörnet af lan-

det lidit mycket, så att den påbörjade kristna odlingen

hotades med fullkomlig undergång. För att stödja den

svaga plantering här fans, och trygga dess bestånd för

framtiden, beslöt Birger att sprida kristendomen äfven

till Tavasterne och stammarne österut. En gammal rim-

mad historia, den s. k. Stora Rimkrönikan, omtalar, huru

konung Erik lät bud utgå öfver allt sitt land för att

skatta folk och rusta till färden under jarlens anförande,

och huru den bortdragande korshären följdes till stran-

den, lyckliga vindar fyllde seglen, och skeppen 'med för-

gylda stammar' fälde ankar i det hedniska landet. —
Tavasterne måste låta sig döpas, och jarlen anlade i

deras land fästet Tavastehus, för att stödja det svenska

väldet, som från denna tid var försäkradt '\ södra och

vestra Finland. Tåget utfördes 1249.

*) Vid Stäksundet mellan Mälarevikarne Skarfven och Görveln,
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f. De inre striderna och det uppväxande herremannaväldet.

Kristendomens införande splittrade det gamla för-

bundet stammarna emellan och sammanhållningspunkten

försvann med det gamla Upsalatemplet. Grötarne och

Svearne stå under denna tid stridande mot hvarandra,

först om rätten att tillsätta konung och om religionen

och sedan om konungavalet ensamt.

Redan Sverker, den förste af ätten, afsattes 1150
af Svearne, och Erik den helige valdes till deras konung.

Sverker fortfor likväl att regera öfver Östgötarne

fem eller sex år och efterträddes af sin son Karl, som
var deras konung åtminstone under någon del af den

tid, Erik den helige förde styrelsen i Svealand. Då
Erik blifvit dödad af Magnus Henriksson, uppträdde Karl,

Sverkers son, att gemensamt med Svearne hämnas hans

död samt blef, ehuru Erik efterlemnat söner, af Svearne

vald till deras konung. Detta hänt5'der på en aftagande

förbittring mellan Svear och Grötar, ehuru osämjan mel-

lan konungahusen ej var mindre än förut. Att striden

mellan stammarne höll på att lägga sig, visar sig dock

äfven deraf, att Svear och Götar under Karls regering

kunde förena sig om en gemensam erkebiskop och en

jarl för hela riket.

Konung Karl bodde för det mesta pä Visingsö.

Under sin vistelse härstädes öfverfölls han af Knut Eriks-

son, som strax efter sin faders död hade försökt att

bemäktiga sig konungadömet bland Svearne, men då
blifvit fördrifvon. Nu återvände han efter sju år från

Norge med en krigshär om våren HOT. Den intet

ondt anande Karl blef öfvcrfallen och dödad, men hans

lille son Sverker fördes af några Karl tillgifnc vänner

till Danmark, der han erhöll skydd af sin morbroder
konung Valdemar den store.

tFnder Knuts regering (1167—1195) leddes styrel-

sen af den mäktige Birger Brosa, en medlem af Folk-

ungaslägten, hvilken vid denna tid börjar förvärfva sig

ett namn i vår historia. Slägten härstammade från en

rik och mäktig man vid namn Folke, hvilken var gift

med en dotter till danske konungen Knut den helige. Fol-
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55. Vreta klosters kyrka.

kes sonson, den nämnde jarlen Birger Brosa gitte sig

med en norsk konungadotter, och blef genom sina barn

beslägtad med både
~

,
—-_ - -= Sverkerska ochErik-

ska konungaätterne,

i det hans dotter

giftes med Sverker

den yngre och hans

son med konung
Knut Erikssons dot-

ter. Den tSune Fol-

kesson, som sägnen

låter från Vreta

kloster*) bortröfva

Sverker den j^ngres dotter Helena, antages gissningsvis

hafva varit en sonson af Birger Brosa. Deras dotter

Katarina blef gift med konung Erik Eriksson.

Om Birger Brosa har häfden ej mycket att säga.

Dock vet man att genom hans redbarhet, fasthet och

stora anseende lugnet i riket bibehölls under Konung
Knuts dagar. Också var Knut den förste regent af de om
tronen täflande konungaätterna, som dog en naturlig död.

Han afled 1195 eller 1196 på Eriksberg i Vestergötland.

Efter Knuts död blef Sverker den yngre genom den

mäktige jarlens inflytande konung öfver hela riket, och

så länge jarlen lefde, var förhållandet godt mellan den

nye konungen och den förres söner. Men efter jarlens

död år 1202 utbröt åter den gamla striden mellan konun-

gaätterne. Vid Elgarås nära sjön TJnden, i Vestergötland,

kom det till ett slag, der Sverker blef segrare, och alla

Knuts söner stupade med undantag af den äldste Erik.

Under dessa ofta återkommande strider hade ättlingarne

af Sverkerska huset vanligen sitt stöd i Danmark, hvar-

emot flyktingar af Erikska ätten sökte sitt skydd i Norge.

Dit begaf sig ock Erik. Emellertid upplågade hos Sve-

arne ett bittert hat mot Sverker, så att när Erik tre år

derefter återkom från Norge, reste de sig allmänt till

hans förmån. Äfven Folkungaslägten tog hans parti,

och nu blef det Sverkers tur att fly till Danmark, der

*) I Östergötland pä vestra sidan af sjön Roxen.
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han under sitt förra vistande gift sig med Bengta, dotter

till Ebbe Sunesson, af den mäktiga och ansedda Hvide-

ätten.

1 Danmark var då Valdemar Sejer konung. Han
var son till Valdemar den store och Sverkers kusin.

Utmärkt som regent, hade han fullföljt sin faders påbör-

jade verk och ej blott återupprättat Danmarks rike ur

dess förfall, utan för en kort tid gjort detta rike till en

eröfrande stat och utvidgat dess välde öfver Holstein,

Mecklenburg och Pommern till Weichseln.

Understödd af denne sin anförvandt, återvände Sver-

ker med en väldig här till Sverige. Ett slag stod vid

Kongslena, eller såsom det då kallades Lena, i Vestergöt-

land den 31 Januari 1208. Enligt berättelse skall konung
Erik från Kongshögen, en hög kulle norr om Högstenaherget,

på sin hvita häst hafva åsett den stolta danska härens

framtågande. Enligt samma sägen skall striden mellan

Danskar och Svenskar ha stått i dalen mellan det nämnda
Högstenaberget och Kongslena och varit den blodigaste

som blifvit utkämpad i Norden alltsedan slaget på Fyris-

vallen.

Konung Erik och Svenskarne behöllo till slut segern,

men striden var så häftig, att hela slagfältet var betäckt

med döende och döde. Sverker måste åter fly och var

en af de få, som undkommo med lifvet. Minnet af slaget

vid Lena bevarades i en folkvisa, som gick från far till

son och sjöngs under hela medeltiden. Om den stolta

danska riddarehären heter det i denna visa:

«När som de redo till Walaberg.

så voro de tolftusen krigsmäu;

men när de kommo tillbaka igen,

så voro de icke mer än fvrtiofeni."

Det förtjenar anmärkas, att Upsvearne påstodo sig i

detta slag hafva sett Odin, den gamle enögde mannen
med den vida hatten, rida framför deras slagordning och
leda striden. Så inrotad var tron på Valhalls Gudar
och så föga hade ännu kristendomen hunnit uttränga

dem ur folkets sinne.
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Oaktadt det blodiga nederlaget förlorade konung
Sverker likväl icke modet. Understödd af den ifriga

hämndlust, som i Danmai'k upplågat öfver motgången,

samlade konungen en ny här och inryckte ett par år

derefter åter i Vestergötlaud. Vid Gesti/ren, helt nära

det förra slagfältet, möttes han och konung Erik, men
denne blef äfven denna gång segrare. Sverker stupade,

såsom det berättades, för sin egen mågs, Sune Folkessons,

hand. Hans lik fördes till Alvastra, der han fick ett

hvilorum bland sina fäder, 'och lemnade han ett godt

minne efter sig' läses det i en gammal förteckning öfver

Sveriges konungar.

Det tyckes som om Sverige och konung Erik nu

skulle haft allt att frukta af den mäktige danske konun-

gen Valdemar Sejers hämnd; men förhållandet till Dan-

mark förändrades, då Erik gifte sig med Valdemars
syster liikissa. Om henne säger folkvisan, att hon vid

sin ankomst till Sverige blef mycket förundrad, då man
för hennes räkning framförde en sadlad häst, och hon

ej såsom i Danmark fick begagna 'karm'*).

«Och vore jag mip; i miu faders land

Jag körsven finge och förgyllande karui.«

Härtill svarade de svenska fruarne:

«I före 099 ej hit. n&gra jutska seder.w —

Konung Erik dog år 1210, och efter hans död föddes en

son, som också fick namnet Jirtk. Konung Valdemars sinne-

lag var nu så ändradt, att han i stället att såsom förut

gynna Sverkerska huset, ville förskaffa Sveriges krona

åt denne sin systerson. Detta lyckades honom dock icke,

utan de andlige och verldslige herrarne valde Sverkers

son Johan till sin konung. Han var, då han kallades

att styra Sveriges rike, endast femton år gammal och

fick derför tillnamnet dm unge, men som han var presterne

mycket bevågen och ytterligare utvidgade de friheter,

hans fader gifvit dem, erhöll han af dem tillnamnet den

fromme. Hans regering blef emellertid helt kort, ty redan

*) Vagu,
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efter sex års styrelse afled han på Visingsö år 1222,

den siste af Sverkerska ätten.

Honom följde på tronen Erik Eriksson. Han var, då

han korades till konung, ett sexårigt barn, hvarföre sty-

relsen under hans omyndighetsålder fördes af hans frän-

der Folkungarne. Under denna tid stördes friden i lan-

det af hvarjehanda oroligheter. Norske konungen Håkan
gjorde ett infall i Vermland för att hcämnas det under-

stöd norske upprorsmakare fått från detta land, och fyra år

derefter (1229j tillstäldes ett uppror af konungahusets näi'-

niaste slägtingar, de mäktige Folkungarne. Det var den

nye konungens egen svåger Knut Johansson Långe, som

höjde upprorsfanan och, efter en seger vid Olustra*), 1229,

för en tid blef Sveriges konung. Erik flydde till Dan-

mark, men återkom efter fem år, då han i en lycklig strid

mot Knut återvann rike och krona 1234. Understödd

af mäktiga Folkungar af andra grenar behöll Erik sedan

tronen i trots af de försök, hvilka gjordes af Knuts son

Uolmger att återvinna, hvad fadren förlorat. Holmger
ble.f besegrad vid Sparrsätra nära Enköping år 1247 och

följande året halshuggen, och härmed slutades det fmsta

Folhmgau/pproret. Erik regerade sedan ostörd till sin

död, den 2 Februari 1250. Till sitt yttre var han halt

och oansenlig och kallades till följd af sitt läspande uttal

Erik Låsfe; men i kärlek till rättvisa och lagarnes hand-

hafvande vanslägtades den siste Erik icke från de förste

och var derför mycket älskad af folket.

Folkungaupproret å ena och det kraftiga stöd Erik

egde hos samma slägt å den andra sidan visar att Folk-

ungaätten hade nått höjden af makt och myndighet i

landet. Att Hohngei- i sitt för.sök att störta Erik icke

lyckades lika väl som fadren, kom sig otvifvelaktigt deraf,

att konungen dä hado vid sin sida andra Folkungar, som
voro mäktigare än Hohnger. En af dem var Ulf tast

som innehade jarlsembetet till 124cS och om hvilken krö-

nikan säger att han var 'den mest landrådande man i

Sverige'. Efter hans död intogs platsen närmast af den

*) Euligt nyare forskningar saiiuolikt eu by nära Toruliälla i

Södermanland.
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ännu mäktigare Birger jarl till Bjälho, som blef stamfader

för den nya konungaätten i Sverige.
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18. Birger Jarl.

Jarlen befann sig på korståget i Finland, då han

tr.äffades af underrättelsen om konung Eriks död. Men
han fick pä samma gång en annan underrättelse, som i

hög grad uppväckte hans harm och förtrytelse. För

sina tjenster, sin makt och sitt anseende hade han väntat,

att han, som, under den nu aflidne konungen, i verklig-

heten varit den styrande, efter dennes död skulle ställas

främst vid valet till ny konung. Men det fans andra

mäktiga män, hvilka hade samma anspråk som ]>irger.

För att förekomma dessa och möjligen hotande inre stri-

der skyndade några fosterlandsälskande män att, åtta

dagar efter konung Eriks död, föranstalta ett nytt konun-

gaval. Själen i detta brådstörtade företag var en rik,

erfaren och myndig man, herr Ivar Blå till Gröneborg*).

På hans förslag utsago de församlade Birgers son den

tioårige VaUeynar till Sveriges konung. Detta var i sjelfva

verket att lemna rikets styrelse i jarlens hand. Men
Birger var missnöjd och sporde vid sin hemkomst de

sammankallade stormännen huru de kunnat, 'honom oåt-

spord', välja hans son till konung. Ivar Blå svarade:

"vi veta, att du är en gammal man, närmare att dö än

din son, han är ock af konungastam och ätteboren till

riket**). Men är det så, att hvad som skett, misshagar

dig, så tag din son igen och gör af honom hvad du vill;

vi kunna väl få en konung honom förutan." Då jarlen

frågade, hvem det skulle blifva, svarade herr Ivar pekande

l)å sig sjelf: "under denna kjortel skulle jag väl kunna
framkalla en konung."

Det blef dervid. Birger fann rådligast att låta bestå

vid hvad som var gjordt och nöja sig med makten och nam-
net såsom sin sons förmyndare. Med utmärkt klokhet,

allvar och kraft förde han rikets styrelse, under det han

på allt sätt arbetade för betryggandet af sonens krona.

*) Pä Borgöu i uorra deleu af Mälaren en li;ilt' mil Criui Kuköpinii'.

*') Säsoni Erik Knutssoiis tlotterson oeli systei'si)n till den si.st

aflidue konungen.

Svensk historia. (5
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a. Striden mot de upproriske Folkungarne.

I)e Folkungar, som iiaft anspråk på konungadömet,

såhom Birrjer Brosas sonson Magnus Brok, dennes son Knut,

den halshuggne Holnigers broder Filip, m. fl., måste hir

ögonblicket gitVa vika, men hade dermed icke uppgitVit

hoppet, att vinna konungakronan. Först sökte de hjelp

hos konung Håkan i Norge, men utan framgång, ty mel-

lan honom och Birger jarl hade på ett möte hösten 1248

grannscämjan efter förutgångna strider blifvit återstäld och

till yttermera visso hade norske konungen för sin son friat

till jarlens dotter Rikissa. Då de således ej här funno hvad

de sökte, vände de sig till Danmark och derifrån till

Tyskland och samlade mycket folk. I Sverige slöto sig

nya skaror till de u})proriske, hvarefter de mötte Birger jarl

vid Herrevadshro''). Här kom det till en drabbning, dcr-

vid jarlen fick hufvudmännen för uppresningen i sitt

våld, och utan skonsmål lät halshugga dem, 1251.

Efter denna strid var lugnet återstäldt i riket. Af
de oroliga Folkungarne, som kunnat blifva farliga för

rikets säkerhet och Valdemars tron, återstod nu blott en,

den ridderlige Junker Earl. Han var son af Ulf Fasi,

och ännu i sin ålders blomma, rik, högättad och lifvad

af höga tankar om sin egen storhet. I stället för att töi--

följa honom, sökte jarlen vinna honom på sin sida genom
att bevisa honom all ära och utmärkelse. När Birgers

dotter afreste till Norge för att förmälas med norske

tronföljaren Håkan Håkansson, hedrades Junker Karl

med uppdraget att ffilja den fiirnäma bruden till Norge, och

kort derefter insattes han bland höfdingarne iör den

svenska krigshär, som i förening med den norska skulle

anfalla Danmark. Men junker Karl, som hade ett ungt,

oroligt sinne fann ej hemma tillräcklig näring för sin

längtan eftei- bragder, äfvcntyr och ära, och begaf sig

fördenskull till Kinderna på andra sidan Östersjön**), der

*) Tvenne stulleu med detta uuiiin förekomma i riket; det eua

vid Säveåu i Norinii;a soekeii i Vc3lera;ötlaiid, det andra vid Kol-

bäcksåu i Kolbäeks socken i Vestmanlaiul. Det iir oafujordt, hvilket

af dessa två iir det historiska.

*') Preussen.
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Hvärdsriddarne och Tyska orden just dä med förenade

krafter kämpade mot de hedniska Lithaucrna.

En tid derelter rustade sig Tyska riddarne att uttåg-a

mot hedningarne, som ånyo anfallit dem och Junker Karl

följde med. Men här stridde den tappre ynglingen sin

sin sista strid. I den förbittrade kampen måste de kristne

vika för öfvermakten och föUo till sista man och bland

de stupade var äfven Junker Karl. 'Sär Birger jarl fick

tidningen om hans död, berättas han hafva sagt till sin

gemål

:

"Gud hafver hans själ i himmelrik,

nu är hau skilder vider mig*).

ett yttrande, som påminner om llomarnes: "må han garna

vara gud, blott han icke regerar."

b. Birger Jarls lagstiftningsåtgärder.

I sin omvårdnad om lagarne har Birger jarl upp-

rättat åt sig sitt skönaste minne. Han tycks här ha
föresatt sig detsamma som Erik den helige, att motverka
det vilda och hårda folklynnet och hand i hand med
kyrkan föra svenska folket framåt i den fridens anda,

som följer kristendomen i spåren.

Hans förnämsta lagstiftningsverk var de s. k. freils-

hrjanie. Grenom de ständiga fejder, som framkallades ut

blodshämnden, underhölls en vildhet i sinnena, och ett

osäkerhetstillstånd i sammanlefnaden, som kristendomen
hittills blott föga kunnat minska. Birger jarl inskränkte
sig derför ej, såsom de kristna lärarne, till att blott för-

bjuda sjelfhämnden, utan belade äfven utöfvandet deraf
för hvarje fall med strängt straff. Genom lagen om
hemfrid stadgades: att ingen fick utkräfva hämnd på
någon i hans eget eller annan mans hus; genom qvinno-

friden: att ingen fick bortröfva eller våldföra qvinna;
Icyrliofriden — ingen dräpa eller förgripa sig på i.ågon i

eller vid kyrkan; tmjHJndvn — ingen ofreda eller stiira

någon pä tinget. En livar, som bröt emot någon af

*) Frän mig.
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dessa lagar, hade brutit honungens edsöre'% den ed, konungen
svurit sitt folk. Han hade dermed förverkat all sin

egendom otVan jord till treskiftes mellan konungen,
mälseganden och häradet. Han var tillika fredlös och
biltog och fick ej återvända ur fredlösheten, eller befrias

från sitt straff annorlunda, än på dens förbön, raothvilken

brottet blifvit begånget. Ereden skulle då tillika köpas
af konungen med tyratio marker. — Genom edsöres-

lagarne drogs ansvaret för våldsgerningen undan den
enskildes dom inför det allmänna och inför konungen,
såsom högste vårdaren af friden i sitt rike.

I sin lagstiftning

omhuldade jarlen jcm-

väl den ännu i samhället

rättslösa qvinnan. 1

lagen om qvinnanx rätt

förordnade han, att

qvinna skulle ega arfs-

rätt i bo efter sin

fader, dock fick hon

ärfva endast hälften

emot broder.

Äfven till rätte-

gångsväsendet eller sät-

tet för rättens skipande

sträckte sig Hirgers

omvårdnad, i det han
tbrbjÖd jembörden eller

)i uket att söka utröna

en anklagads skuld eller

0'^kuld derigenom, att

han fick bära i hän-

derna eller med bara

^\ lotterna gå på glödande

]ern.

Slutligen afskafiade

jarlen (/äftrährr eller

det nesliga bruket att frivilligt gifva sig till annan mans
träl. Då trälen e] fick besitta egendom, begagnades

iti^WlWTiil

Bugd Jill, StcKkliohiii f,iiuillij]

*) Af p(l och .iöre sviirja.
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denna utväg iindersLundoui af skuldsatte pcrsouer att

tlitVa q vitt sina skulder, (jäilräldomcn var derig-cnom till

god del redan utdömd at" det allmänna rättsmedvetandet,

så att förbudet af dcnsaninia ej mötte något synnerligt

motstånd.

c. Stockholms grundläggande och förhållandet till

utländska makter.

Bland de för landet gagneliga styrelseåtgärder, som
utmärkte Birgers ärorika regering, uiä ej heller förgätas, att

lian är vår Inifvudstads egentliga grnndläggare. Såsom

redan är berättadt, hade Sigtunas iideläggelse undei-

konung Knuts regering gifvit första anledningen till planen

att bcfä.sta liolmen vid inloppet till Mälaren, der nu den

egentliga staden Stockholm är belägen. Men det var först

Birger jarl, som fullt klart uppfattade ställets tordelaktiga
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läge sä väl till handelsstad, som till 'ett lås tor Mälarens

sjö'. Med sin vanliga kraft grep han sig genast an med
ortens befästande och redan i anläggningen af de första

byggnaderna röjde sig hans snille och förutseende, att

här skulle blifva Sveriges hufvudstad. Först uppfördes

ett starkt torn Juvrnan och deromkring ett lins eller en

borg, hvarjemte hela holmen omgats med tjocka grå stens-

murar, i norr och söder vid portarne försedda med
torn. Hvad jarlen icke hann fullborda fortsattes af hans

båda söner Valdemar och den praktälskande Magnus,

hvilken senare med stor frikostighet omhuldade sin faders

skapelse och gjorde den värdig att ställas främst bland

rikets städer.

Om Stockholms första anläggning omtalas i en visa,

som dock påtagligen är från en senare tid: En fiskare

från Tynnelsö*) hade en gång under det han metade

fått en stor lax. I sin belåtenhet sjöng han:

«Lax, lax, lerbak,

ej kommer du pä bispens fat."

Men obemärkt af liskaren hade biskopen sett fång-

sten och hört sången, och nu blef utslaget:

"Det svär jag vid miu bispehatt,

du skall sotVa i tuniet i uatt."

Förskräckt, men rådig hissade fiskaren vadmalsseg-

let pä sin båt och skyndade bort sjungande:

"Mitt vadmalssegel och ekebat,

de skilja mig och bispeu åt.«

hvarpå fiskaren flydde och skall ha varit den förste

som nedsatte sig på Stockholmen.

Vid denna tid hör man först ett stadslif omtalas

i Sverige. Svenskarne hade ännu ej begynt sysselsätta

sig med handel; detta yrke drefs af Tyskar, som, loc-

*) Strengnäsbiskoparues slolt pa en ö i Mälaren en hall' mil

öster om Strengnäs,
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kade ut' vinsLbogär, nodstitto sig- här och der i Sveriges

städer. Redan under konung Knuts dagar hade ett han-

delsfördrag blitVit alslutadt med Liiheck, då en af de för-

nämsta handelsstäderna i norra Tyskhiud. Detta fördrag

förnyades af Birger jarl, som gaf T-iibeckarne oinskränkt

handelsfriliet och infödingsrätt i Sverige mot vilkor, att

Svenskarne skulle åtnjuta samma förmåner i Liibeck.

Vid denna tid stiftades mellan norra Tysklands sjö-

städer ett förbund, som sedermera kom att utöfva ett

ofantligt inflytande icke blott på lian(l<'lii, uian äfvcm på
ISordens politiska historia, nämligen det s. k. Jldn.scfurhmi-

dd. Tnnan ännu hundra år förilntit, hade detta förbund,

med Liibeck i spetsen, tillvällat sig all handel jtå de

Skandinaviska länderna och begyntc snart söka inverka

äfven på deras inre öden.

Den lifliga beröring, i hvilken Svenskarne genom de

utvidgade handelsförbindelserna kommo till Tyskland,

verkade emellertid väckande och lifvande på den inhem

ska odlingen, om än den hufvudsakliga handelsvinster

siannade i Tyskarnes händer. Större faror uppstodo när

det mäktiga Liibeck började inblanda sig i de nordiska

rikinias statsangelägenheter, hvarvid böi-jan skedde med
Danmark.

V^aldemar Sejcr efterlemnade vid sin död 1241 trenne

siiner, Erih Plorjpenninfi, Ahel och Krutofer, som hvar efter

annan blefvo konungar i Danmark, men dessförinnan

enligt faderns förordnande livar och en hade sig tilldeladt

sitt särskilda län Redan under den förste brodern, Erik

PIog[)ennings, regeringstid up])träddc den andre brodern

Abel med anspråk på att Ijlifva fullt sjelfständig i sitt

h.ertigdöme Slesvig. — En strid utbröt, och Abel lann

i Llibcckarno beredvilliga bundsförvandter. En förlik-

ning ingicks väl, men vid (!tt besiik, som konung Erik

gjorde hos Abel. lät den ut; gripa och halshugga sin bro-

der. Då Abel jemväl töretog sig att understödja de med
Valdemars konungaval i Sverige missnöjda och mot Bir-

ger jarl upi)roriska hojrann!, slöts mellan Birger ocli hans

vän koming Håkan i Norge en (ifvi'r(Misl<omnielse, att

uxnnensanit btiki-iera Danmark. Men iust som krif2'et'ö'

vai' färditzt att utbryta, ankom Imd *Vån D; niiiar
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iindcrrättelst;, att Abol var död, och att den tredje bro-

dern Kristofer uppstigit på tronen. Endast tvenne är

liade Abel sålunda fått njuta af sin konungavärdighet,

för hvars vinnande han icke ryggat tillbaka att begå ett

brodermord. Med Kristofer uppgjordes sedermera stri-

digheterna på fredlig väg.

I sammanhang med det föregående må här anföras ett

drag ur Danmarks historia, som visar hvad en mäktig
och hersklysten prelat på den tiden kunde våga.

Under ])åstående, att han såsom kyrkans öfvcrhufvud

betydde mer än konungen, och att kyrkan vore alldeles

oberoende af den verldsliga makten, inlät sig den djerfve

och okutlige erkebiskopen i Lund Jahob Erlandsson i öppen

i'cjd först med Abel och sedan med dennes efterträdare

Kristofer.

I medvetandet af sin makt hotade han med bann-

lyf^ning enhvar, som vågade hylla Kristofers unge son

Erik till konung. Då beslöt Kristofer att låta fängsla

erkebiskopen och erhöll i striden mot honom bundslör-

vandter i både Birger jarl och konung Håkan i Norge.

Med erkebiskopens längslande blcf dock ej lugnet åter-

stäldt; hans parti sökte och lyckades allt för lätt att

draga utländska fiender öfver sitt eget land. Hå stodo

sakerna, då Kristofer 1259 dog*) och efterträddes af sin

son Erik Menved. Erkebiskopen, som efter två års fån-

genskap blifvit frigifven, sökte för sina fiendtliga

planer en hjelpare i Birger jarl, men misslyckades all-

deles. Då lät han belägga hela Danmarks rike med
interdikt "'•'*), så att hvilken cröfrare som ville, kunde taga

det som godt pris. ISå fortfor striden oafbrutet till dess

döden bortryckte erkebiskopen år 1274, hvarefter en

påflig legat upphäfde interdiktet.

Genom sin klokhet underhöll Birger jarl oafbrutet

en fredlig förbindelse med grannrikena Norge och Dan-

*) Efter all sauoolikhet förgifven uf eu ined erkebiskopen ior

bunden prelat, ubboten Arnefast i Rye kloster, vid ett tillfälle da

abboteu gaf konungen nattvarden.
**) Bannlysning af ett helt rike. I ett land, som var lagdl

under kyrkans bann, tillslötos kyrkorna, inga sakrament finge utdelas,

inga barn döpas, ingen vigsel förrättas och ingen död begrafvas i

vigd jord.
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mark och stärkte vänskapen med dem genom ingångna

giftermål. 8å gifte han sjelf om sig, efter sin första gemål

Ingeborgs död, med konung Abels enka Mechtild, på
samma gäng han sökte en brud åt sin äldste son, den

nu tjugoårige Valdemar, i Erik Plogpennings dotter Sofia.

Den unge konungens och den danska prinsessans bröllop

firades med^ prakt och stora högtidligheter i Jönköping

år 12(52. Aret förut hade norske konungen Håkan gift

sin son Magnus med Sofias syster Ingeborg, och sålunda

kom jarlen i slägttorhållande till både Norges och Dan-

marks konungahus.

Utom Valdemar egde Eirger tre söner 3Ia(pms, Erik

och Bengt. Med den föregående tidens oro i friskt minne,

och vid tanken på hvilka vådor kunde hota hans ätt, i

händelse af nya uppror, företog han sig att efter mönstret

af de land, der länsväsendet var rådande tilldela sina yngie
söner vissa landskap såsom förläningar eller hertigdömcn.

Utan tvifvel tänkte den statskloke jarlen, att bröderna

skulle sämjas så mycket bättre, när de hade ett gemen-
samt intresse att försvara mot andra. Hvad han åsyftade

vanns dock endast till en ringa del. Hans söner stäldes

visserligen som ett slags regerande furstar öfver rikets

store, men striderna efter hans död utcblefvo ej för det.

Minst anade han att de skulle utbryta just mellan dessa

hans söner och att konungaätternas strider skulle efter-

tbljas af brödrastrider.

Den siste af .Sveriges jarlar, en konung utan konunga-
namn och den förste af Sveriges styresmän, hos hvilken

röjer sig dragen af en verklig statsman, afled Birger

natten till den 21 Oktober 1266, sedan han i sexton år

-åsom rikets föreståndare fort styrelsen med vishet, allvar

och kraft. Hans stoft nedsattes i Värnhems klosterkvrka.

19. Valdemar. ~ Magnus Ladulås.

Med början af konung Valdemars egen regering
begynte de inre strider, som fortsattes under nästan hela

Folkungaättens styrelsetid. Af Birger jarls söner var
Magnus den ende, som ärft sin store faders egenskaper.
Valdemar, ehuru den äldste, föregick sina bröder i intet
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annat, än en vällustig, overksam och sedeslös Icthad,

hvarigenom folkets sinne vände sig ifrån honom. Af
de yngre bröderne gjorde Erik sig tidigt känd för ett

mildt, fromt sinnelag, och Bengt ingick som yngling i

det andliga ståndet och blef biskop i Linköping. Med
stigande oro och missnöje såg Valdemar huru Magnus
var för sina yngre bröder ett stöd, och huru dessa i

allt satte sitt förtroende till honom. Drottningens skämt
och speord voro ej heller egnade att minska den kall-

sinnighet, som nii uppstått mellan konungen och hans
bröder. Erik, som mest vistades vid hertig Magnus' hof och

gerna rättade sig efter dennes vilja, kallade hon Erik

Allsintet och den af både henne och Valdemar fruktade

hertig Magnus gaf hon, för hans mörka hys skull, namnet
"Kittelbotaren". Men Magnus, som ej lät leka med sig,

svarade med försäkran, att han i sinom tid nog skulle

"bota drottningens kittel". Såsom hertig af Södermanland,

hvilket han fått i förläning, höll han i Nyköping ett

präktigt och lysande hof, der adliga svenner öfvade och

utmärkte sig i ridderliga idrotter och iorkofradc sig i

krigisk duglighet. Äfven hos folket steg hertigens anseende

i samma mån, som konungens sjönk.

Emellertid gingo sakerna sin gilla gång några år,

till dess en händelse inträffade, som helt och hållet för-

störde Valdemars rykte. Till hans hof ankom på besök

från Danmai^k drottningens syster, den sköna prinsessan

Jutta, och mellan henne och Valdemar uppstod en brottslig

förbindelse, som slöts med att prinsessan blef moder.

Jutta hade varit klosterförestånderska i Danmark, och

enligt kyrkolagen kunde Valdemars brott dertore endast

försonas genom en pilgrimsfärd till Rom eller det heliga

landet. Valdemar begaf sig alltså till Kom, att söka

utverka påfvens förlåtelse. Under tiden begagnade Magnus
hvarje tillfälle att stärka sitt anseende och då Valdemar
återkom, utbröt osämjan mellan honom och Magnus
i full låga. Förgäfves sökte biskop Bengt, den yngste

brodern, förlika de stridande, förgäfves erbjöd han sig

att afstå sin andel af riket för att försona bröderna

med hvarandra. Men ingenting, ej ens denna högsinta

och uppoffrande handling, verkade på dem; Magnus för-

klarade Valdemar öppet krig, värfvade folk i Danmark
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och Tyskland och skickade VaUluiiiar l)ud, att hau "vil.>;

vinna riket eller dö". Med sjuhundra danska och tyska

ryttare samt en hop krigare af danska konungens egna lil-

trupper ryckte Magnus in i Vestcrgötland, medan Valdemar

lät en manstark här af uppbådade bönder möta vid Hofva*j.

Sjelf stannade han med sin drottning vid Rmimndabodaf^''^'').

En afton, då konungen redan gått till hvila och drottningen

satt och spelade; schack, och man, liknöjd och sorglös

som vanligt, föga bekymrade sig om den stundande striden,

sprängde en blodbestänkt ryttare upp på gården och

förkunnade bondehärens nedt^rlag. Utan vidare försök

flydde Valdemar med sin drottning hals öfver hufvud

åt Norge. Men på vägen blef han tagen till fånga och

förd till Magnus. Hans ölVermod hade nu fallit och

lemnat rum för en omanlig feghet. Han bönföll om nåd,

hvilken af Magnus beviljades, "på det," som han sade, "alla

dugande män måtte se, att han ej velat göra honom
någon orätt." Valdemar fick behålla (iötaland, och Magnus
blef af Upsvearne på Mora ting hyllad till Sveriges

konung. Detta skedde 1275.

Länge förmådde likväl icke Valdemar bära sin för-

ödmjukelse. Efter att fåfängt ha vändt sig till sin svåger,

konung Magnus Lagabäter i Norye sökte han hjelp hos

danske konungen Erik Glipping, som blifvit oense med
konung Magnus, för det denne ej betalt sin skuld till

honom för de under kriget mellan Magnus och A^aldemar

af Erik lemnadc- hjelptrup])erna. Magnus ä sin sida sökte

och lann en bundsförvandt i grefve Gerhard af Holsteiu,

med hvars dotter Hedvig han 1276 firade sitt bröllop i

Kalmar. Kort derefter ryckte han med sin värfvade här

in i Halland. Ett par års krig med Danmark följde på
dessa förvecklingar, men det bestod till det mesta i

härjningar å ömse; sidor, utan att någon afgörande drabb-

ning föreföll. 127S slöts fred i Laholm, utan att Vaklejuar

ens niinindes. Kort derefter fann denne sig tvungen att

afstå hda riket åt Magnus, hvilken antog titeln i^vea och

(j()la kf)nung, en titel, som Sv(!rig(!s konungar alltsedan

bibehållit. — Från \ aldemars sida var numera intet

*) r \ csterfiölland söiliT otii 'livedeii.

") I'ii 'rivoileii, [lii jiräiisen incilaii Xeriiie oi-h Veslcrjfötlaiid.



132 MEDELTIDEN.

vidare att butara, emedan han, ötVorgifven af sina forna

vänner, ej ensam förmådde nträtta något. \'äl sökte

han ännu skaffa sig hjelpare och bundstorvandter, men
alltid förgäfves, dä hans svaghet och lättsinne gjorde

honom misstrodd och föraktad af alla. Sina sista år

tillbragte han i ett lindrigt fängelse på Nyköpings slott,

der han afled 1302. Sin gemål försköt han och sökte

i frillors armar glömma sina motgångar och sin förnedring.

Snart efter det Magnus blifvit ensam herre i landet,

utbröto nya inre oroligheter. Anledningen härtill var

herrarnes missnöje och afund öfver den ynnest konungen

visade utländska ädlingar, bland hvilka han visserligen ej

alltid valde de värdigaste till föremål för sin välvilja.

Bland annat hade konungen ät en dansk flykting, Peder Pors,

hvilken utmärkt sig för tapperhet i kriget mot Danmark,

skänkt Axevalla slott i Vestergötland till förläning. Denne

Peder Pors hade en fordran hos Magnus, och hade flera

gånger förgäfves påmint om betalning. Då bjöd han

konungen till sig på gästabud, och midt under gästa-

budsglädjen reste han sig och förklarade konungen för

sin fånge, till dess Magnus betalt sin skuld. Något sådant

hade väl konungen icke väntat, men han måste låta sig

nöja. Mot löfte om Lödöse slott som pant för skulden och

försäkran om konungens fortfarande vänskap, lät främlingen

förmå sig att gifva sin konung friheten, och man känner ej,

att Magnus visat någon böjelse att hämnas. — En annan

dansk, Ingemar Nihson Skjalg, hade äfven tillvunnit sig

konungens bevågenhet och visade derföre ett gränslöst

öfvermod mot de svenska ädlingarne, som icke hedrades

med samma ynnest. Desse frambiiro sin klagan inför

konungen, men då detta ej hjelpte, beslöto de att skaffa

sig sjelfve rätt. I spetsen lör de missnöjde trädde Johan

Filipsson, en rik och mäktig man liksom de flesta andra

af Folkungaätten. År 1278 kom grefve Gerhard af

Holstein på besök till Sverige och skulle möta sin dotter

på Gähqvist kungsgård vid Skara. Dit begaf sig drottningen,

åtföljd af Ingemar Nilsson och flere andra af sitt hof.

Knappt hade fader och dotter sammanträffat, förrän de

sammansvurne nedhöggo den hatade gunstlingen och

skyndade att bemäktiga sig grefve Gerhard, som de
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bortförde fången till Ymseborg^). Samtidigt inneslöts och

belägrades Jönköping, der konung Magnus sjelf befann

sig. Ett inbördes krig stod åter för dörren, och för

Magnus syntes faran ganska stor. För att vinna rådrum

måste konungen dölja sitt missnöje och taga sin tillflykt

till förställning. Han skref vänliga bref till de upproriska

och erbjöd sjelf fred och förlikning. Herrarne ingingo

derpå och mot det att grefve Gerhard blef frigifven,

lofvades glömska af mordet på Ingemar Nilsson. Det goda

förhållandet syntes nu återstäldt; man gästade hos hvar-

andra såsom förr, men Magnus sökte endast ett passande

tillfälle att få upprorsmakarne i sitt våld. När de hunnit

blifva fullt insöfda i säkerhet, bjöd han dem till sig på
Gälaqvist, samma ställe, der mordet på Ingemar Nilsson

töröfvades. Här drog han dem deras dåd till minnes,

samt lät gripa dem och föra dem till Stockholm, der de

halshöggos i Augusti månad 1280.

Hos sina grannar åtnjöt konung Magnus stort anseende

och blef liksom hans fader kallad till skiljedomare i stridig-

heter mellan dem. Så bilade han den strid, som utkämpades

mellan Norge å ena sidan samt Danmark och de vendiska

sjöstäderna, Llibeck, Hamburg m. fl, å den andra. Det
utslag, som Magnus lalde, förblef sedan länge gällande

samt finnes åberopadt och ytterligare bekräftadt i senare

urkunder.

Efter år 1280 befann sig konung Magnus i ro både

för yttre och inre fiender. Mod kraft och klokhet styrde

han sitt rike, med landsfaderlig omsorg skyddade han

den enskildes rätt mot förtryck och förfång.

Ett vanligt öfvervåld af de mäktigare på denna tid

var den s. k. våldgästningen. Då herrarne med stort

följe drogo genom landet, måste bonden förse dem med
hvad de behöfde för sig sjelfva, tjenare och hästar

och detta utan någon ersättning. Vägrade någon att

efterkomma befallningarne, så tog den resande med
våld, hvad han behöfde och häraf uppkom namnet våld-

gästning.

"Här hafver i vårt land" — säger konungen —
"länge varit en osed, att alla de män, som i riket lärdas,

*) Vid sjön Ymscn i nordöstra delen af Vcsler^'ötlaiid.
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om äu aldrig så rika, dock icke sky att gästa fattig

mans liiis och vilja all sin kost hafva utan penningar,

sålunda förtärande på en liten stund hvad den fattige

har länge arbetat för."

Denna osed blef af Magnus strängeligen förbjuden;

men på det, att resande ej skulle blifva i saknad af

nödigt uppehälle för sig, sitt folk och sina hästar, för-

ordnades "med råd af både biskopar och andre ärlige

män," att i hvarje by skulle tillsättas en rättare som
mot betalning hade att förse resande med föda, herbergc

och hvad annat erforderligt vore. Landshöfdingar och

fogdar förbjödos alla utpressningar hos allmogen; hvar-

jemte Magnus tog i sitt särskilda konungsliga skydd
enkor och faderlösa och öfver hufvud alla värnlösa.

Härigenom förvärfvade han sig af det tacksamma folket

tillnamnet Ladulås, ett tillnamn, säger Olaus Petri, "det

icke många i verlden förtjenat, ty ladnhrott har alltid

varit mer allmänt."

För landsfredens upprätthållande sörjde konungen
genom iipplifvande af Birger jarls fredslagar. Detta

skedde på ett möte på AknÖ^'), 1280. I sammanhang
härmed utfärdades på ett möte i Skeninge fem år

senare lagen om hmgsfrid, som stadgade "att sedan å

allmänt ting blifvit uppläst om konungens ankomst lill

ett ställe, skulle vid straff af egendomens fbi'lust och

evärdlig fridlöshet fred råda tills nytt bref fOTkunnade

konungens bortresa från den landsändan." På samma
möte utfärdades tillika förbud mot s. k. lönliga samband"^"^),

hvilka bildat sig bland herrarne, och af hvilka så väl

enskilde personer som hela menigheter lidit skada; samma
straff som for cdsörebrott uttastes för deltagande i dylika

olaga samfund, dock egde konungen här rätt att benåda.

D"t var herrarncs öfverdåd, sjelfsvåkl och upprorslusta,

som här åter måste qväsas. Men konung Magnus förstod

konsten ej blott att tygla, de stolta och öfvermodiga

stormännen i landet, utan ock att genom deras närmare

anslutning till tronen draga nytta af deras myndighet

till konungamaktens stärkande. Vi erinra oss hviiken-roU

*) Nu Adelsö, eu ö ocli kungsgård i Mälaren.
**) Hemliga förbund.
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lagmännen spolade i forna Lider, vi minnas, hvilket spräk

en Torgny, såsom den främste af odalmännen, dristade

föra mot sin konung. Dessa tider voro nu försvunna; ty

från Magnus Ladulås dagar äro lagmännen ej längre

folkets män, utan konungens förnäme cmbctsmän och

medlemmar i konungens råd.

I samma mån makten öfvertlyttades frän folket till

några få store, försvann det förras rätt att yttra sig

i rikets allmänna angelägenheter. De forna allshärjar-

tiugen utträngdes af herremöten, hvilka, sedan de at

Magnus blifvit i lag ordnade, fingo namn af herredagar.

På mötet i Skeninge stadgades bland annat att när

konungen ville afhandla rikets angelägenheter med sitt

råd och "andre gode män," skulle desse förena sig

till ett s. k. samtal (parlamentum). Men tillika pålijr)ds,

att inga andra skulle få infinna sig än de som af konungen
kallades, och att äfven dessa ej skulle lå komma med
större följe än konungen föreskref. Om häruti låg en

nödvändig försigtighet, så betecknar detta stadgande

å andra sidan en ganska betydlig utvidgning af konunga-

makten, särdeles som det äfven bestämdes, att "hvad
konungen med sitt råd och sina gode män i så väl

alhnänna som enskilda saker beslöte, skialle af alla

hörsammas, äfven om intet dorutinnan förut vore i

hig satt eller stadgad t". Taget efter orden och i sina

följder tillämpadt skulle detta betyda ingenting mindre

än uppdragande åt konungen af hela den lagstiftande

inakten, som förut varit folkets uteslutande tillhörighet.

Så får det likväl ej tolkas. Emellertid röjes i det hela

en sträfvan att samla makten och lägga denna i konungens
liänder samt i deras, som stodo honom närmast, näm-
ligen rådets.

Medan krigsväsendet i norden ursprungligen varit

och länge var ordnadt för härfärder till sjös, hade i on

stor del af det öfriga Europa krigföringssättet till lands

blifvit väsentligen ombildadt genom användande af ett

öfvei'lägset rytteri. I kriget mot sin l)roder Valdemar
hade Magnus erfarit, liuru mycket hans värfvade rytteri

öfverträffade Valdemars- löga öfvade bondehär. Att i

Sverige införa krigstjenst till häst och vid den fästa de

stormodiga herremännen och derigenom gifva en lör landet
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gagDolig riktuiug åt deras oro och stridslyHtnad var
hvad konung Magnus föresatte sig och hvad han utförde

genom stadgan om rmstjmsien''^) på det märkliga mötet
i Alsnö 1280.

Häri bestämdes, att de, som närmast omgåfvo konun-
gens person, men äfven andra, som ville på egen bekostnad
tjena Ull häst mot rikets fiender, skulle fria eller frälsa

sig sjeltVa och sin egendom från skatt till kronan.

Härigenom uppstod väl en i lag stadgad skilnad

mellan shattefrie och skattslyldige, men någon annan sam-

hällelig olikhet dem emellan fans ännu icke. Utom de

storättade, rike och mäktige, som af gammal häfd voro

skattefrie, och som äfven utan konungens goda vilja

måhända kunnat tilltvinga sig denna frihet, funnos andra,

som hvarken genom bördens eller rikedomens företräden

märkbart skilde sig från bondeklassen, men likväl antingen

af ärelystnad eller af omtanke tor egen fördel öfvergingo

till frälset, och för hvilka rättigheten • att återgå till

de ofrälses klass (denna benämning förekommer nu för

första gången) när som helst stod öppen. Den som icke

frälste sig och sin gård genom russtjenst sades göra

skatt och skuld som bonde.

Såsom redan är antydt, åsyftade Magnus genom
stadgan om russtjensten på en gång, att genom ett ny-

bildadt rytteri förskatfa landet krigsdugliga trupper, och

att göra de mäktiga männen i riket mera beroende af

konungamakten.

Båda delai-ne befordrades genom att i Sverige införa

det i de flesta andra Europeiska länder redan blomstrande

riddareväsendet. Detta hade utvecklat sig under korstågen

och stod i synnerhet i Tyskland, Frankrike och Italien vid

denna tid i fullaste glans. E-iddarslaget, krigarens högsta

utmärkelse, eftersträfvades af sjelfva furstarne och till-

delades den genom hjeltebedrifter framstående mannen af en

en äldre riddare, som dervid slog honom med flata svärdet

tre slag öfver skuldran i Guds faders, jungfru Marias

och något helgons namn, hvarefter den nye riddaren

ikläddes svärd, handskar och sporrar. Derefter svor han

att kämpa för Guds och helgonens ära, för sanning och rätt,

*) Af russ eller ross häst.
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tor hodor och dygd, att vara de värnlöses försvarare

och att oftVa allt tor äran. Riddavnes och riddarväsendets

lag^ar voro desamma för alla land; hvar helst en riddare

kom och hvad rike han tillhörde, var han välkommen i

medbröders lag. Han ensam egde rätt att bära herre-

titeln och hans hustru kallades fru. I Tyskland, Frankrike

och Italien skapade riddartidens anda ett särskildt slags

skaldekonst. Från borg till borg drogo de s. k. Tru-

badurcrne (i Tyskland Minnesänger), besjungande riddarnes

bedrifter och kärlekens äfventyr. Under fredstid hade

riddaren i tornersfelet en ädel öfning i krigiska idrotter.

Tnom en afstängd rännarbana möttes de stålklädda käm-
parne, en mot en, för att i vild ridt kasta hvarandra

ur sadeln, hvarefter segraren knäböjande mottog priset

ur drottningens eller sin skönas hand. Genom riddar-

väsendet höjdes qvinnans anseende betydligt, hVilket äfven

uttalades i riddarens valspråk: "min själ tillhör Gud, mitt

lif konungen, min hyllning qvinnan och äran mig."

Utom riddarne innefattade det verldsliua frälset tvänne

andra klasser: svämier af vapen eller väpnare och s. k.

mindre frälsemän.

Men äfven det andlifja frälset fullkomnades af Magnus
l>adulås. Frikostigare än någon annan upplifvade och

tilltörsäkrade han kyrkan alla hennes gamla fri- och

rättigheter, utvidgade hennes domsrätt, ökade hennes
egendom med nya gods och gårdar, bygde kloster, inrättade

Hcre fromma stiftelser o. s. v. At Gråbrödernes orden

skänkte han den holme, som kallades Xedjeskär, nuvarande
Ividdarholmen i Stockholm jenite mycken jordegendom

:

åt.Franciskanersystrarnes eller Klarissinnornas orden upp-

bygdc han på Norrmalm ett kloster, som efter den heliga

Klara''") fick namn af S:t Klara Moster. Genom denna sin

tillgifvenhet för kyrkan, vann han i hög grad de andliges

bevågenhet och hedrades af dem med namnet "lydnones
son" och "salighetens t,]enare".

Ute i Östersjön ligger ett land, som i alla tider

utgjort liksom en vcrld tör sig sjelf, nämligen Gotland.

1 livad lörhållande dess befolkning ursprungligen stod

*) Från stadeu Assisi i Italien; stiftariuua af den närauda

nunneoideD; död 1253.
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till Svcakommgeu, är ej aigjordt, blott att öd hörde under
8verig'e. Kågon invaudriug- dit at Svear synen knapt

hatVa skett, utan halva (jiötai'ne eller Giitarne här ostördt

iitbredt sig- och sjeltständigt utvecklat sitt samhällslif,

hvarom öns befolkning med sitt egendomliga skaplynnc

och sina tadcrneärfda seder ända till våra dagar burit

vitne. Gotlands rika tbrnlemningar antyda en litlig beröring

llolgcanii.skyrkaii i Visby.

iVån fordom med aflägsna länder. Den myckenhet at

romerska, bj^zantinska, kufiska och angelsachsiska gnld-

och silfvermynt, som hittats och ännu årligen hittas i

Gotlands jord, utvisa, att denna ö, "Österhafvets ög;a",

fordom varit medelpunkten för Nordens handel. Ons

liufviidort Vishy blef också tidigt en frejdad medlem af det

mäktiga lianseförbundet. Sägner och sånger från denna
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tid omtala en sagolik prakt i stadens bygnader och
rikedom hos dess innevånare*). Om det torra vitna än
i dag de herrliga minnesmärkena Irån Visbys lysande
dagar, dess ringmur och kyrkoruiner m. m. Med befolk-

ningen ia vi snart tillfälle i Magnus Erik.sons historia

att göra närmare bekantskap. Under Magnus Ladulås tid

hade häftiga tvister uppkommit mellan landtbefolkningcn

och Visby stads borgare. Magnus ditsände då bud, med
befallning att fullmäktige såväl från staden som lands-

bygden skulle infinna sig hos honom. Tvisten förliktcs;

- A " -

59 Visby stadsmur.

borgarne måste betala dryga böter, ei'känna Sveriges
konung för sin herre samt underkasta sig påfvens hotelse

med bannlysning öfvcr staden, om de bröto mot den nu
gjorda öfverenskommelscn. Lugnet återvände derefter på
ön. Den stora ringmuren, stadens förnämsta fästnings-

verk, hvar})å man med vissa mellantider under många
år arbetat, blef med sina torn färdig år 1299.

*) Befolkiiiuf^en i Visby visste iliinu Tör iiägra iir sodan ull

bfiiitta, att i en af kyrlioruiiierne, som vetter med gafveln at hafVct,

iiude en rosett, som iir inhugf^en i stenviiggen, fordom varit infattad
med riibiner, livilka hade en sådan glans, att de under nattens
mörker lyste sjöfarande flera mil ut pa hafvet och handlverkare i

närheten kunde om nätterna arbeta utan ljus.
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Den 18 december 121)0 afled komiiig Magnus Ladulås

piå Visingsö. Sörjande buro bönderna hans lik till Stock-

holm, der det efter den aflidnes förordnande nedsattes i

Franciskanerbrödernas klosterkyrka, nuvarande lliddar

60. Riddailioliiiskvik.Tn.

holmskyrkan, och är han således den törsta at Sveriges

regenter som der blifvit begrafven. Länge lefde hans
hågkomst i folkets hjertan, och uppfyldes så hans önskan
"att hans minne ej måtte bortdö med klockljudet öfvcr

hans gi^af,"
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20. Riksmarsken Torkel Knutsson för-

myndare för Konung Magni söner.

Konmig Alagnus efterleumade trcnne söner, Birger,

som redan under sin faders lifstid blitvit hyllad till hans

efterträdare, samt Erih och J^aldevutr. Till förmyndare

för sina minderåriga sihier hade konungen pä sin dödsbädd

utnämnt riksmarsken Torlwl Knutsson. I stället för riks-

jarlarne, hvilkas värdighet och embete upphört med Birger

Månsson till Bjälbo, eller Birger jarl, nämnas från Magnus
Ladulås' tid tvänne era betsmän såsom de förnämsta i

riket, nämligen drotsen och marslcen — det förra ordet

beslägtadt med drottn, konungens förra benämning, och

det senare ett tyskt ord, liktydigt mod det svenska

stallare eller hästesven.

Strax efter konung Magnus Ladulås' död tillträdde

marsken sitt regentskap, hvarvid det visade sig, att den

döende konungen hade gjort ett lyckligt val. Torkel

Knutsson var en redlig, kraftfidl och trohjertad man.

som i sin styi^else af Sveriges rike följde det af Birger

jarl och Magnus Ladulås gifna föredömet; så att det

()n\ honom heter i rimkrönikan:

"då stod Sveriges rike väl sä,

att sent skall det bättre st?i".

Liksom de tre, Birger jarl, Magnus Ladulås och

Torkel Knutsson livar för sig utgöra ])rydnader i Sveriges

medeltidshistoria, så bildar deras regeringstid tillsammans

ett lysande tidskifte, hvarunder Sverige utvecklade sig i

inre välstånd och i sin ställning till grannländerna intog

ett högt aktadt rum.

Det af Birger jarl biirjade och af Magnus Ladulås

fortsatta lagstiftningsarbetet fullföljdes af Torkel Knutsson.

Landskapslagarne öfversågos och ordnades. För de I ro

Folklanden utfördes detta arbete af Tiundalagmannen
Birfjer Persson till Finsta, som af marsken fick sig

uppdraget att "tillsammans med några fiirståndige män,
dem han sjelf egdc att utse," omarbeta lagarne, dock
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så, att "icke utan skäl gammal lag finge alskaffas och

icke emot skäl och rätt ny lag stiftas." 8edan arbetet

var färdigt, blef den n3^a lagen uppläst och antagen

på tingen, hvarefter den 1296 erhöll konungens stad-

tästelse. I brefvet derom heter det, att "emedan allt

som tiden framskrider, och män falla ifrån och andre
tillfödas, tänkesätten förändras, och under en lång tid

många nya fall kunna inträffa, och man dertill i de

gamla lagarne finner mycket ej så ljuseliga sagdt, som
saken tarfvar — derför måste i sådana fall förändringar

göras, så att somt afskafias, somt med få ord fullständigas

och somt alldeles nyskapas."

Med oveld och myndighet uppehöll och bevakade
marsken kronans rätt mot hvar man, äfven mot de andlige.

På hans framställning måste desse icke allenast deltaga

i sådana utlagor, som tillfälliga för riket trängande behof

gjorde nödvändiga, utan till och med återbära hvad som
under framfarna tider med orätt kommit under kyrkan.

En biskop, som vågade sätta sig upp emot honom, måste

gå i landsflykt, och detta vid samma tid, som i Danmark
konnngarne maktlösa måste ödmjuka sig för sina biskopar.

Väl hotade påfven Bonifacius VIII den tilltagsne marsken
med bannlysning, men denne lemnade hotelsen utan af-

seende och fortfor oförskräckt såsom förut att affbrdra

de andlige deras skyldigheter mot kronan. Men på
samma gång värnade han om allt hvad kyrkan med
rätta tillkom och sökte med allvar stadga hennes välde

på andra sidan Östersjön. Till Finland företog han

tvänne härtåg, det första år 1293, då han i Karelernes

land eller sydöstra Pinland, vid Finska viken anlade

Vihorg, det andra omkring 1300, då han vände sina

vapen mot Ryssarne, seglade längs Finska viken och

anlade till betryggande af Finlands eröfring fästet Lands-

krona vid Nevafloden. Den nyanlagda fästningen blef

likväl, sedan marsken seglat sin väg, af Eyssarne intagen

och förstörd. Bland dem, som särdeles utmärkte sig i

kriget mot Ryssarne var en ung svensk riddare, den

i vår historia sedermera sä namnkunnige Matts Kettil-

mundsson.

Magnus Ladulås hade under sin lifstid öfverens-

kommit med danske konungen Erik Glipping, att deras
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barn, då de hunne till mogna år, skulle genom ömsesidiga

giftermål befästa vänskapen emellan Sverige och Danmark.

Sä skedde ock, i det Erik Glippings son och efterträdare

Erik Menved år 129G ingick äktenskap med konung Magnus'

dotter Ingeborg, en mild och god qvinna, hvarpå två

år derefter den unge konung Eirger gifte sig med Erik

Meuveds syster Märta. Det senare bröllopet firades

i Stockholm med mycken ståt-, framför konungen bars

ett baner, prydt med ett gyllene lejon öfver tre hvita

strömmar, ett lysande gästabud var en af bröllopsdagarne

anordnadt af hertig Erik, och efter detsamma anstäldes

ett storartadt tornerspel, som åskådades af de nyföi'mälda.

I den lysande samlingen af riddare i blänkande lust-

ningar på frustande hästar utmärkte sig främst af alla

konungens broder hertig Erik. "Han var, som en engel

från himmelrik," säger rimkrönikan. Högtidligheterna

afslutades med riddarslag, då hertig Erik med flere blefvo

af konungen slagne till riddare.

Ar 1302 kröntes konung Birger och drottning Märta
i Söderköping. Drottningen hade då redan födt en son,

sj3m efter sin store farfader erhållit namnet Magnus.
Aret derefter nedlade marsken sitt förmynderskap och

ingick kort derpå nytt gifte med en tysk riksgrefvinna

Helvig af Rawensborg. I likhet med sin fader hade

konung Magnus tilldelat sina yngre söner hertigdömen.

På samma gång, som Birger tillträdde riksstyrelsen, mot-

togo hans bröder dessa sina rikslän, Erik Södermanland
och Valdemar Finland. Sålunda voro ej mindre än fyra

kostsamma hof, som måste underhållas i det fattiga landet,

nämligen konungens, marskens ocli hertigarncs. Hertigarne

började snart uppföra sig sig som sjelfrådande furstar,

tillsatte egen drots, herr Ambjörn Sixtensson (Sparre),

och tilläto sig stämplingar, som bådade en annalkande
storm. Ar 1304 sökte de båda förbund med norske

konungen Håkan, då Erik trolofvades med hans dotter

och Valdemar med hans brorsdotter, hvilka båda hette

Ingeborg. Sedan hertigarne af Håkan erhållit Konghäll,

inryckte de i Sverige och intogo Dal, men då konungen
och marsken nalkades med en stor här, måste de falla

till föga och ingå förlikning i Kolsäter*) 1305. Den

*) En gärd i Gcsuters socken i Vedbo hiirad på Dal.
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tvungna förlikningen var ä hertigarnas sida icke ärligt

menad. En sak var dem dock tydlig — att de icke

skulle uppnå sina syften, så länge marsken stode vid

konungens sida. De uppgjorde derföre planen att röja

sin forne välgörare och faderlige vän ur vägen. För
den skull stälde de sig synnerligen väl med konungen,

men — säger en författare från denna tid - - "deras

vänskap var såsom Herodis vänskap med Pilatus, när

Kristus skulle korsfästas." Med fagra ord lyckades de

.ntala den svage konungen, att marsken var den, som
vållat oenigheten mellan bröderne. Torkel Knutsson

varnades af sina vänner för den plötsliga förtroligheten

mellan konungen och hertigarne, men den gamle svaiade

sig intet ondt veta med sig, "och skulle han önska,"

sade han, "att han varit så trogen sin Gud som sin

konung." Emellertid dröjde det ej länge, förrän det

visade sig, att varningsropen haft goda skäl för sig.

Vid jultiden 1305, då marsken satt i lugn på sin gård

Lena i Vestergötland, öfverraskades han. en dag af ett

oväntadt besök. Det var konungen och hertigarne, som
kommo med ett talrikt följe af riddare och svenner.

Konungen talade barskt och lät genast langsla marsken.

Men denne, som med en lång lefnads erfarenhet genom-
skådade så väl den fara, hvari konungen sväfvade, som
hans bröders falskhet, sade till konungen : "Herre konung,

att I så snödeligen mig förråden, det hafven I blygd

af, så länge I lefven!" Hans dom var dock oåterkalleligen

gifven-, han fördes till Stockholm och halshöggs utanför

staden på Södermalm den () febr. 1306. Hans lik ned-

gräfdes på afrättsplatsen och fick ligga der, tills det

lyckades hans vänner att utverka konungens tillåtelse

att få upptaga och föra det till Eranciskanerklostret på
Riddarholmen. Den 22 Maj jordades Torkel Knutsson

med stor högtidlighet inom samma murar, som omslöto

(jvarlefvorna al hans konungslige vän Magnus Ladulås.



HATUNALEKÉK. 145

21. Striden mellan konung Birger och hans

bröder, Håtunaleken och Nyköpings

gästabud.

Det dröjde ej länge förrän följderna af Birgers tro-

lösa feghet visade sig. Hösten samma år som konungen
uppoffrat sin pålitlige vän Torkel Knutsson, utbröt osämjun
åter mellan honom och hans bröder. På Håtuna kungs
gård i Upland satt Birger en dag med sin drottning

vid middagsbordet, då bröderne oförmodadt kommo dit-

ridande. De blefvo med vänlighet mottagne, men snart

blef det slut på fröjden; vid nattens inbrott inrusade

hertigarnes folk och tog konungen och drottningen till

fånga. Endast konungens äldste son, prins Magnus, lyckades

undkomma. Af en trogen tjenare, Arvid Smålänning,

fördes han på hemliga stigar till Danmark, och knäsattes

efter tidens sed hos konung Erik Menved, som lofvude

att hjelpa Birger. Efter denna tilldragelse, som i historien

fått namn af Htitunalelcen, skyndade hertigarne med sina

iångar till Stockholm; men då befälhafvaren på slottet

vägrade att öppna poi-tarne, fördes Birger och drottningen

till Nyköping, och inbördeskrigets fackla tändes ånyo.

Matts Kettilmundsson belägrade och intog Stockholm och

innan årets slut hade hertigarne underlagt sig nästan

hcda riket. Men den i'idderlige och tilltagsne danske
konungen rustade sig till sin svågers hjelp. Oaktadt

de oroligheter han hade att bekämpa inom sitt eget

rike, och oaktadt Danmark förut hade krig* med Norge,

hastade Erik Menved öfver till Sverige och inföll i

(Jstergötland vid samma tid, som hertigarne, understödde

af konung Håkan i Norge, inryckte och härjade i Skåne.

Emellertid hade Birger på våren 1308 blifvit frigifven

af sina bröder mot det att han till dem afträddc hela

Finland och föröfrigt förklarade sig nöjd med den andel

af Sveriges rike, som de till honom ville öfverlåta. Men
nu inträffade en hastig omkastning i de stridandes ställ-

ning. Knappt var Birger frigifven, förrän han flydde

Svensl: histaria. 7
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öfver till Danmark och konung Håkan i Norge, raissnöjd

med hertig Erik, öfvergat hertigarnes sak och slöt fred

med Erik Menved. Med en väldig här framträngde Birger

och danske konungen till det väl befästade Nyköping.

Men hertig Erik vidtog så kraftiga försvarsåtgärder att

ännu vid jultiden (belägringen hade begynt i början af

hösten) konung Birger klagade, "att Nyköpings slott var

honom lika nära som första dagen, då han kom dit."

Äfven i det öfriga Sverige hade hertig Erik vidtagit

alla möjliga mått och steg till försvar, så att danska

herrarne och konungen tyckte sig ganska litet kunna
vinna genom denna fejd. Trötta å båda sidor vid kriget,

samlades de nordiska rikenas konungar samt hertigarne

till ett stort fredsmöte i Helsinglorg, sommaren 1310.

Här ingicks förlikning mellan Birger och hans bröder

och Birger åtei-fick en tredjedel af Sverige. På ett

nytt möte i Helsingborg 1313 bilades tvistigheterna

mellan de särskilda rikena.

Lugnet var nu åtminstone för ögonblicket återstäldt.

Men konungens makt var mer än någonsin försvagad,

sedan vänskapen blifvit återknuten mellan Norges konung

och hertigarne. Vid Michaelsmessan 1312 firades med
all prakt Eriks och Valdemars bröllop med de förut

nämnda prinsessorna, konung Håkans dotter och brors-

dotter, om hvilka det heter i krönikoi'na från denna tid

:

"de kungliga brudarne voro de skönaste, man ville se,

och aldrig var en man så illa bedröfvad, att det ej gjorde

honom godt att se på dem."

Den ingångna freden medförde likväl föga välsignelse.

I Sverige höllos trenne lysande hof, medan missväxt

och farsoter' utarmade folket. Bonden, heter det, bragtes

härigenom till stor nöd; "hertigarne voro väl milde,

frikostige och präktige, men de voro det med den arme

bondens stora elände."

Utan tvifvel var den svage Birger den villigaste

att lyssna till folkets nöd, men hans onda dag var

kommen; han fick nu bära skulden för allt, och både

Helsingarne och Gotlänningarne gjorde uppror. Då han

drog öfver till Gotland att med väpnad hand kufva de

motsträfviga, togo Gotlänningarne honom tillfånga, och

föga fattades att han af de förbittrade bönderna blifvit
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ihjälslagen. Med föga ära återvände konungen till Stock-

holm och den årliga skatten af Gotland bestämdeg till

tvåhundra mark silfver, krigsgärden deri inberäknad.

Minnet af den oförrätt Birger lidit af sina bröder

grodde djupt i hans själ. Härtill kom missnöjet öfver

den närvarande förnedringen och mörka farhågor för

framtiden. Den del af Sverige, som hertig Erik för-

behållit sig, låg intill norska gränsen, och då hertigen,

kraftfull och djerf, stod i förtroligaste förhållande till

Norges konung, samt antingen han sjelf eller hans barn
i fi^amtiden skulle ärfva norska kronan, kunde dessa

farhågor synas väl berättigade. Afven i Danmark hade
hertigen många anhängare, och det torde således vara svårt

att säga, huru det hade slutat, om ej de djerfva planerne

blifvit afbrutna genom hertigens död.

Om hösten 1317 reste hertig Valdemar uppåt Sverige,

och i förbifarten gjorde han ett besök hos konungen,

som då vistades på Nyköpings slott. Han blef vänligt

mottagen af både konungen och drottningen, som bådo
honom återkomma i julhelgen och då hafva hertig Erik
med sig. Valdemar fortsatte derefter sin färd till Erik
och omtalade för honom sitt besök i Nyköping samt
inbjudningen dit. Erik misstrodde väl denna ovanliga

vänlighet, men han ville ej skiljas från sin broder, och

då Valdemar bestämt sig för att resa, så följdes båda
åt att fira julen i Nyköping.

Här kom konungen dem till mötes vänlig och glad

och äfven drottningen var idel solsken. Ett präktigt

gästabud var tillredt; "der tröt icke vin, icke mjöd,

icke fagra ord. Aldrig såg någon drottningen så glad,

som hon då var", säger krönikan. Under tiden hade
hertigarnes folk fått sig hörbergen anvisade nere i staden.

När slottsporten blifvit stängd efter dem och hertigarne

begifvit sig till sina sofrum, kallade konungen till sig

riddaren Kymt Jonssoti (Elå) och tillsade honom hjelpa

till att gripa hertigarne. Men denne vägrade och sade,

att "den, som gifvit konungen ett sådant råd, menade
icke väl med honom; det vore en skamlig gerning."

Då åtog sig en annan, Konrad Ysarn, det svekfulla upp-
draget. Väpnade från hand till fot intriingde konungens
svenner i hertigarnes sofrum. Valdemar rusade upp och



148 MEDELTIDEN.

ville försvara sig, men Erik sade: "låt vara, broder,

här hjelper icke att strida." Vid det de lemnade sig

åt öfvermakten, steg konungen inom tröskeln: "Minnens
I Ilåtnnaleken?'' sporde han. "Jag minnes honom tull

väl, och denna skall icke blifva eder bättre." Halfnakna
fördes hertigarne ned i slottstornet, der de fastsmiddes

vid muren med tunga jernkedjor. Derefter skyndade
drotsen Johan Brunkow med en väpnad skara ned i staden,

der hertigarnes män, både riddare och svenner, dödades

eller tilltängatogos. Under tiden gick konungen uppe

i slottsalen, slog samman händerna i glädje och prisade

sin drottning, som rådt honom till denna kraftiga handling.

"Nu," sade han, "har jag Sverige i min hand." Men
riddaren Knut Jonsson, som hörde konungens utrop,

invände att "nu måtte han se sig om, att ej riket ginge

honom alldeles ur händerne," och denna varning blef

snart besannad.

Hastigt spred sig ryktet om Nyhöpinys (jndalnd ut

Öfver landet-, hertigarnes vänner grepo till vapen och

skyndade till Nyköping. Vid underrättelsen härom Hydde
Birger hals öfver hufvud derifrån, och skall, enligt be-

rättelse, hafva kastat nycklarne till hertigarnes fängelse

i strömmen nedanför slottet*). Emellertid gjorde konungens

folk under Kristian Scherhech ett kraftigt motstånd, så

att slottet först fram på sommaren föll i de belägrandes

händer. I största förbittring intågade nu desse och

nedrefvo i grund den förhatliga byggnaden. Under
tiden hade Birger förgäfves sökt hjelp i Danmark-, det

ena slottet och länet affoll efter det andra och slutligen

återstod endast Stegeborg, som tappert försvarades af

hans son junker Magnus. Men äfven detta fäste blef

intaget, och den unge fursten, som ingen del hade i

fadrens brott, fördes till Stockholm samt afrättades d.

28 okt. 1320. Sorgen deröfver förde den landsflyktige

Birger året derpå i grafven. Han hade efter sin flykt

vistats först på Gotland och sedan i Danmark. — "Så" —
säger Geijer — "var hämden ej mindre grnflig än brottet,"

*) Om berättelsen hiirom är sann, sä har detta åtminstone

ifke hindrat tillträdet till fängelset, ty hertigarne lefde der unra

ett hälft är efter sitt fiin";slande.
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och med skäl kan man instämma i de gamles utsago,

att "sedan Sverige bygdes, knapt olyckligare tid funnits

än under den brödi-astrid, som förödde konung Magnus
Ladulås' hus,"

22, Magnus Eriksson och hans söner.

Ett treårigt barn stod qvar ''på denna brandplats

af ömsesidig förstörelse," och detta barn helsades nu såsom

konung öfver tvenne riken. Det var hertig Eriks treårige

son, Magnus, som jemte sin farmoder, Magnus Ladulås'

enka Helvig, snart skulle vara den enda öfverlefvande

af hela folkungaätten. Nyss arftagare till Norges konunga-

krona genom morfadren Håkans död, blef Magnus 1319 vid

Mora stenar hyllad och vald äfven till Sveriges konung.

För att föra regeringen under hans minderårighet till-

sattes en förmyndarestyrelse, som utgjordes af rådet och

de förnämsta herrarne.

Sannolikt hade den unge konungens moder, hertig-

innan Ingeborg, påräknat att i riksstyrelsen få en plats

både för sig sjelf och för en mäktig dansk ädling, Knut
Porse, som tillvunnit sig hennes synnerliga bevågenhet

och snart äfven vann hennes hand. Men detta bemödande
misslyckades helt och hållet. I stället sammanträdde
de styrande, 35 andliga och verldsliga herrar, på ett

möte i Skara 1322 och beslöto, att de skulle styra riket

så, att de kunde det inför Gud och konungen ansvara;

att de skulle bistå, hedra och inbördes försvara hvarandra;

att ingen skulle med hertig Eriks enka ingå någon

särskild förbindelse, utan hela rådets samtycke och att

ingen skulle i rikets tjenst få införa någon utlänning.

Detta var oförtydbart en gensaga mot enkehertiginnans

styrelseplaner, men då öfverenskommelsen uppgjordes

mellan personer, som förut tillhört så väl IJirgcrs som
lii!rtigarnos parti, var det tillika ett bevis på att en försoning

nu inträdt mellan de partier, som förut sönderslitit landet.

Till riksdrots och ordförande i riksrådet utsågs Knut
.Tonsson (Blå), men i öfrigt fördes ej denna förmyndar-
regering, såsom de närmast föregående, af en enda {)erson

utan af rådet, d, v, s, de förnämste stormännen gemensamt.



150 MEDELTIDEN.

Härvid må såsom en egendomlighet anmärkas, att den
man, som stått i spetsen för upproret mot konnng Birger

och genom hvars kraftfulla medverkan den unge Magnus
valdes till Sveriges konung, riksmarsken Matts Ivcttil-

mundsson, saknas bland regeringsherrarne vid denna tid.

I stället finna vi honom i Finland, der det från Torkel

Knutssons dagar fortsatta kriget med Ryssland afslutades

(genom freden i Nötehorg 1323.) I denna fred, den första

mellan vårt land och Ryssland, afträddes till Sverige

vestra Karelen, och derigenom hade Ryssarne fdrdrags-

mässigt erkänt Svenskarnes herravälde öfver Finland.

Matts Kettilmundsson dog några år efteråt.

Inom landet var Norrlands uppodling och bebyggande
ett föremål för regeringens omsorger. Genom ett beslut i

Telge 1328 erhöll hvem som ville rättighet att bosätta sig

i nordligaste Sverige och njuta skattefrihet, tills konungen
uppnått myndig ålder. Många begagnade sig af denna

rättighet, och spridda svenska nyb5^ggen uppstodo i

Vesterbotten och till en del äfven i Lappmarken. I

lagstiftningsväg fortsatte förmyndarestyrelsen det redan

under Torkel Ivnutssons tid påbörjade arbetet, att samla

och omarbeta landskapslagarne. SÖdermannalagen erhöll

kunglig stadfästelse 1327, men sannolikt voro äfven

Helsingelagen och flere andra landskapslagar föremål

för granskning och omarbetning under denna tid.

Hvad som nu blifvit berättadt, bildar de ljusa sidorna

af Magnus Erikssons förmyndareregering, men olyckligtvis

hade denna styrelse äfven sina skuggsidor. En Upsala-

kanik, som afgaf en redogörelse till påfven för St Peters-

penningens insamlande, lemnar en ganska mörk skildring

af landets tillstånd under dessa år. "Konungen" —
säger han — "är ett barn, de store herska oinskränkt

och hvar och en far fram med ett talrikt följe. Landets

styrelse är mycket vacklande. Prelaterne hafva ingen

vcrldslig domsrätt ; många ädlingar äro fattige och till

följd af oroligheterne blottstälde för plundringar och

försåt och sjelfve äfven färdige dertill, s3^nnerligen derför

att, då de flera gånger besvärat de andlige och kapitlen

med begäran om lån, de fått afslag dera."

Det var ock helt naturligt, att oordning och sjelfs-

våld skulle inrota sig under eij trettonårig styrelse af
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stormän, som i första rummet tänkte på tillfredsställandet

af sin egen maktlystnad och egen vilja. Konungen, då
han kommit till myndiga år, klagar häröfver. "Under
vår barndom", säger han, "uppväxte många sedvänjor,

flere hårda och ogagneliga än gagneliga och goda, vår

allmoge och oss sjelfve till mycken bedröfvelse. Nu,

sedan vi kommit till myndiga år, hafva vi bedit, rådt

och med hårda straff hotat, att från dylika kränka gerningar

måtte återvändas, men få äro de, som det gjort, hvarken

för vår böns skull, eller för vår varning eller vår hotelse."

I ett annat bref klagar konungen, att alla hans "årliga

ingälder från allt riket" före hans tillträde till regeringen

voi'o alldeles förödda så, att — säger han — "knapt

en mark silfver eller penningar fans oss till nytta och

gagn.^' —
_

Ar 1332 tillträdde Magnus Eriksson sjelf regeringen

öfver Sveriges rike. Denna händelse utmärktes genom
en betydlig tillökning i konungens yttre makt, ehuru

denna tillökning sedermera visade sig vara blott tillfällig.

Under de inre strider, som vid denna tid söndrade Danmark
och förde det till branten af undergång, hade grefvarne

af Holstein äfven bemäktigat sig Skåne och Bleking.

Men Skåningarne ville ej veta af det holsteinska herra-

väldet utan nedgjorde främlingarne hvar de träffade dem,
en gång till och tned i sjelfva domkyrkan i Lund och

sände så bud till konung Magnus i Sverige, att de ville

gifva sig under honom. Magnus stämde fullmäktige från

Skåne emot sig i Kalmar om sommaren 1332, och hyllades

af dem till konung, hvarefter de holsteinska grefvarne i

Helsingborg, i november samma år, afsade sig sin panträtt

mot en betydlig lösesumma. Inalles, och sedan Magnus äfven

löst till sig södra Halland, utbetaltes för dessa landskaps

förening med Sverige 50,000 mark silfver. Förvärfvandet

af de södra provinserna var visserligen en god sak,

men bragte både konung och land i stort bekymmer,
fbrst för åstadkommande af den betydliga lösesumman
och sedan för de nya landskapens försvar. Det senare

lyckades icke heller, sedan Danmark fått en konung,

som med allvar tänkte på att återupprätta sitt rike,

nämligen den unge Valdemar Atterdaf/. Sitt tillnamn,

liade han erhållit af ett uttryck, som han ofta begagnade,
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då någon plan misslyckades, och hvilket yttrande kan
anses såsom betecknande för hans karakter, hans seghet

och ihärdighet: "i morgen er ätter en dag!" List, våld,

svek och trolöshet, penningar — alla medel syntes honom
goda; högsiuthet och ädelhet voro egenskaper, som således

icke kunna tillerkännas denne konung. Deremot måste

man medgifva honom en ovanlig kraft och beslutsamhet,

en skai'p blick för sitt mål och den lyckliga lörmågan

att aldrig förtröttas.

Afven i Sveriges inre angelägenheter blandade sig

den maktlystne Valdemar. Ännu var han dock ej nog
itark att lägga sina planer i dagen; derför nödgades

han till en början bekräfta afträdelsen till Sverige af

Skåne och Bleking och på ett möte i Varherg år 1343
jemväl afstå Halland. På samma möte utkorades Magnus'

yngre son Hakan till konung i Norge. Den äldre sonen

Erik blef kort derefter på ett möte i Upsala erkänd tor

tronlbljare i Sverige.

Magnus Erikssons egen styrelse utmärktes i synnerhet

at en mängd förbättringar i rättsväsendet. Det från

slutet af föregående århundradet pågående lagsamlings-

arbetet fortsattes och afslutades. Men konung Magnus
stannade ej härvid. At trenne af rikets lagmän*) uppdrog
han att "till en lydelse och öfverensstäramelse bringa de

särskilda lagsagornas lagar", hvilket arbete fulländades,

så att det kunde framläggas för konungen på ett herre-

möte i Örebro år 1347. Af de verldsliga herrarne blef

lagen äfven antagen under namn af Magnus Erikssons

allmänna landslag, men då de andlige emot densamma
inlade sitt jäf, kunde den ej erhålla konungens stadfästelse.

Icke desto mindre pålystes den till cfterlefnad i verldsliga

mål, och följdes i de särskilda landskapen under namn
af Medel-lagen. Konungens Imjsta domsrätt ordnades genom
de s. k. räfst- och rättaretingen; för städerna utgafs en

allmän stadslag, grundad på Birger jarls lag för Stockholm,

den s. k. Björköarätten; och genom en förordning, utfärdad

från Skara 1335, under det konungen red sin Eriksgata,

aflystes träldomen inom Sveriges rike. "Till Guds och

') Ulf Amhjövnisson (Sparri^), lagman i 'Tio härad, Algot Bengts-

son (Grip), lagman i Vestergötland och Thorgeir, lagman i Vermland.
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jungfru Marias ära" — säger han — ^'samt till ro för sin

faders och farbroders själar ville han stifta det till rätt och

lag, att allt man- och qvinkön, som af kristen man och

qvinna födes, må aldrig träl eller trälinna vara eller

detta namn bära, ty såsom Gud hafver oss frälsat från

hedningar och hedeudom, så hafver han ock dem (trålarna)

frälsat." För hen/shandtennffen utlKrdade han de äldsta

privilegier, vi känna, af år 1340, och likaså nya privilegier

särskildt för Kopparberget i Dalarne 1347. I Iforrland

och Finland arbetade han för jordens uppodling och

nybyggares inflyttning och sökte på allt sätt genom
skyddande lagar och de fredliga näringarnes upphjelpande

bereda sitt folks lycka och välmåga.

Men olyckligtvis rönte hans bemödanden föga fram-

gång. De tryckande skattebördor folket måste di^aga

för inlösen af de nyförvärfvade landskapen, konungens

oupphörliga penningenöd, som gjorde honom till påfvens

och presternas ovän, och den förfärliga landsplåga, som
under namn af digerdöden eller stordöden 1350 hemsökte

Sverige, alla dessa vidrigheter förenade sig att förtaga

frukterne af hans goda och välmenta åtgöranden. Den
pestsjukdom, som i vår historia kallas digerdöden, hade,

utgången från Asien, gjort en kretsgång kring Europa
och från Bergen i IS^orge inkommit till Sverige. Sjukdomen
började med en invärtes brännande hetta, hvarpå följde

häftig feber med stygn, blodspottning af en stinkande

lukt, bölder i armhålorna samt svarta Häckar öfver hela

kroppen; vanligen inträffade döden på tredje dygnet.

I Norge siiges en tredjedel af befolkningen ha dött ut

och i Sverige ödelades hela landsorter. I Upland åter-

stod knappt en sjcttedel af innevånarnc. T allmänhet

var dödligheten störst bland de fattiga och bland presterne,

hvilka med en sjelfuppofring, som länder dem till ära, under

dessa hemsökelsens tider ej undandrogo sig att besöka

döende och sjuka. Från Sverige kom sjukdomen öfver

till Finland och Ryssland samt skall hafva upi)liört i

trakten af Svarta hafvet. Såsom vanligt såg okunnighoten

i olyckan ett Guds straff; och de missniijdc^. försummade
icke att skylla det })å konungtni.

Ännu var dock Magnus' olycksmått ej rågadt; men
det skulle snart blifva det. Med året 13.o5, då hans yngre
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son Håkan tillträdde regeringen i Norge, började en rad

af inre strider, som sedermera fortforo i åtta år eller

till Magnus' afsättning. Striden utgick egentligen från

de svenske herrarne och underblåstes af konung Valdemar
och hertig Albrekt af Mecklenburg, hvilken senare 1336
gift sig med konungens syster Eufemia; men främst i

striden stodo konungens egna söner Erik och Håkan.
När Håkan 1355 tillträdt regeringen i Norge, gjorde

Erik uppror mot sin fader. Han förmåddes dertill dels

af Valdemar och Albrekt, dels af de svenska herrarne,

som förstodo att begagna sig af hans afund mot sin

lyckligare broder och ovilja mot konungens gunstling

Bengt Algotsson, en man, om hvilken man känner så godt

som intet, törräu han framträder som konung Magnus'
och hans drottnings*) förklarade gunstling. Till de svenska

herrarnes stora förtrytelse hade denne utlänning förstått

tillegna sig stort inilytände på styrelsen och af Magnus
blifvit upphöjd till hertig af Finland och Halland. Mot
honom förklarade hertig Erik krig och uppmanade rikets

menigheter att gripa till vapen. Under uppgift att lijelpa

Erik kom hertig Albrekt af Mecklenburg öfver med tyska

trupper, och med lionom förenade sig de missnöjda i

landet. Striden utföll till de upproriskes fördel och Magnus
fann sig tvungen att till Erik afstå Finland och sydöstra

Sverige samt sjelf hjelpa till att tordrifva Bengt Algotsson.

Sålunda var Sverige deladt mellan tvänne konungar,

och under en sådan söndring tyckte Valdemar Atterdag

tidpunkten vara inne att återtaga Skåne.

Med beräknande slughet förstod han att ställa sig

riktigt väl med Magnus, och då denne med sin drottning

och sin yngre son besökte Köpenhamn på nyåret 1359,

trolofvades Håkan med Valdemars sjuåriga dotter Margareta.

Derefter skulle A'aldemar hjelpa Magnus att från Skåne

fördrifva Erik. Men detta misslyckades, I stället för-

sonade sig fader och son med hvarandra, och straxt derpå,

sommaren 1359, dogo både Erik och hans unga drottning.

Valdemar afkastade nu masken och inryckte sommaren

1360 i Skåne. Hastigt eröfrade han det öppna landet

*) Magnus' gemäl, som här i Sverige kallades Blanka, helte

egentligen Blanche och var en grefvedotter friin Namur i Nederländerne.
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och började belägra Helsingborg, af hvars starka fåstnings-

.verk en ruin af slottet Kärnan ännu i våra dagar qvarstår.

Magnus, hvilken eiter vanligbeten saknade penningar och

litet eller intet understöddes af herrarne i Sverige, försökte

väl göra motstånd, men kunde föga uträtta till landets

försvar. Det enda, herrarne gjorde, var att de utspridde

ondskefullt tal om konungaparet, som de beskylde att

hafva med förgift afdagatagit sin egen son, samt att

de grepo och dödade Bengt Algotsson. Genom listiga

(U. Kärnan vid Helsingborg.

underhandlingar öfvcrlemnades Helsingborg till Valdemar
och i och med detsamma var Skåne åter förenad t med
danska riket.

Valdemars eröfringsplaner stannade ej med detta.

Följande året drog han med en flotta till Öland och

Gotland samt eröfrade dessa öar, utan att de svenska
herrarne gjorde det ringaste för att understödja Magnus. Den
öfvcrgifnc konungen skyndade öfver till Estland att sÖka

hjelp af Tyska orden, och skref härifrån till Visbyboarne
att vara på sin vakt. Men hansestäderna hade nyss
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förut af Valdemar erhållit do litligaste försäkring-ar oin

vänskap och tillgifvenhet, sä att Visby ej lyssnade till

de gifna A^arningarne. Så mycket större blef förskräckelsen,

när den försvarslösa staden såg fienden utanför portarnc.

De samlade borgarne gjorde ett manstarkt utfall, men
blefvo till ett antal af 1,800 fångna eller nedgjorda.

Den rika staden föll i Valdemars händer, och utplundrades

alldeles. Gotland blef dock ej länge i eröfrarnes våld.

(jboarne slogo i hjäl de danska fogdarne och gåfvo sig

åter under svenska kronan. Men med Visbys storhet

var det förbi; den stolta och mäktiga staden var blott

en skugga af hvad den varit.

Oenigheten mellan Magnus och rådet hade nu gått

så långt, att rådet kallade Håkan i Norge till konung
äfven i Sverige och förmådde honom att tillfångataga

sin fader i Kalmar 1361. — Kort derefter, i Februari

1362, blef Håkan formligen vald och h^dlad till Sveriges

konung. Så fort han kände sig ega frihet att handla,

blef dock hans uppträdande ett helt annat än hvad
hcrrarne väntat. Dessa hade åt honom utsett till gemål
en holsteinsk grefvedotter Elisabet. Men Valdemar, som
ogerna såg en sådan förbindelse mellan Sverige och

Danmarks arffiender, de holstcinska grefvarne, närmade
sig åter Magnus och Håkan. Då grefvinnan Elisabet

skulle segla öfvcr till Sverige, blef hon stormdrifven till

danska kusten, och ingenting kunde komma bättre till

pass för Valdemars syften. Med iakttagande af den mest

ridderliga artighet qvarhöll han den kungliga bruden

under hvarjehanda förevändningar i Danmark. Under
tiden sauunanträftade Valdemar med svenska konungarne

på Aurbergs slott, och här firades i största hast bröllopet

mellan Håkan och Valdemars dotter Margareta, hvarefter

förmälningen med stora högtidligheter följande vår be-

seglades i Köpenhamn. Den besvikna Elisabet blef utan

vidare hinder lösgifven och utbytte Sveriges hägrande

koaungatron mot en klostercell i Elten kloster i Tyskland,

der hon dog som abbedissa.

Genom sitt giftermål med Margareta hade Håkan
helt och hållet brutit med de svenska herrarne, som nu

erbjödo Sveriges krona åt mecklenburgska hertigens son

AlbreH, konung Magnus' systerson. Vid slutet af år
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1363 ankom Albrekt till Stockholm, der han af det tyska

borgerskapet och sedan af det missnöjda partiet hyllades

till Sveriges tredje samtidige konung. Det inbördes kriget

kunde nu icke längre undvikas. På Albrekts sida stodo

hans fader hertig Albrekt d. ä. och de svenske herrarne,

på Magnus' och Håkans konung Valdemar i Danmark.
Innan vi redogöra för dessa strider, hvilka med få afbrott

fortforo i åtta åi', skola vi framställa dragen af en af

vårt lands märkvärdigaste personlighetei', som var sam-

tidig med dessa händelser:

23. Den heliga Birgitta.

På Finsta gård, en mil vester om Norrtelge, bodde
den rike och mäktige Uplandslagmannen Birger Persson
och hans husfru

Ingeborg. På detta

herresäte föddes

1304 deras dotter

Birgitta. Samma
natt, — berättar

helgonsagan —
som hon kom till

verlden, skall pro-

sten i församlingen

hafva sett i en syn

en jungfru med
bok i handen och

hört en röst säga:

''nu har Birger iått

en dotter, hvars tal

skall utgå öfver

all verlden."

Efter sin mo-
ders död uppfost-

rades den lilla Birgitta hos sin moster fru Katarina på
Aspenäs, en sti'äng och eftcsr den tidens sed gudfndvtig

qvinna. Allt ifrån barndomen röjde Birgitta ett andakts-

fullt och svärmiskt sinne. Ofta st(;g hon n\)\) om nätterna

för att knäfalla inför den korsfästes bild. Då fru Katarina,

G2. Den heliga Hiigitta.
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som ansåg detta för "ett barnsligt apspel", ville med
riset straöa den unga svärmerskan, sprang riset sönder

och tbstermodren fick från den stunden andra tankar om
den ovanliga flickan. "Jag har sett Jesus Kristus, som
blef korsfäst för våra synder", sade Birgitta, och fru Ingrid

trodde henne samt började sjelf se underbara ting omkring
flickan. Så såg hon en gång jungfru Maria sitta bredvid

Birgitta och hjelpa henne sy i båge. Hon företog sig

sedermera att uppteckna hvad hon fick veta om Birgittas

syner och af dessa anteckningar hafva Birgittas lefnads

skildrare sedan lånat berättelsen om de tidiga yttringarne

af hennes siaregåfva.

När Birgitta var tretton eller Ijorton år gammal,
blef hon gift med Ulf Gudmarsson, som då var aderton

år. Ogerna ville hon gifta sig, men hennes fader gaf

friaren sitt bifall, och bröllopet stod samma år som
iN^j^köpings gästabud inlöll. Äktenskapet blef i alla

afseenden lyckligt och välsignadt med fyra söner och fyra

döttrar. Det unga paret bodde vanligen på det vackra

Ulfåsa i Östergötland vid stranden af sjön Boren, och

såväl der, som på Olshammar i Nerike vid A^ettern,

deras andra vistelseort, gå en mängd sägner om den

heliga Birgitta och hennes make. De förde ett strängt

och allvarsamt, men framför allt ett gudeligt \ii, efter

den tidens tro. För sjuke och fattige fans på deras

gård ett särskildt herberge och ofta såg man fru Birgitta

i egen person frambära maten till sina skyddslingar och

sköta de hjelpbehöfvande. Hvarje torsdagsqväll tvättade

hon efter Frälsarens föredöme de fattiges fötter. Aldrig

åt hon sig fullt mätt, långa tider fastade hon och lefde

hvarje Iredag endast af vatten och bröd. Hennes käraste

sysselsättningar voro barmhertighetsverk samt läsning af

heliga mäns lefverne och af bibeln, som hon låtit öfver-

sättas på svenska af sin biktfader, den lärde magister

Mathias. Efter en pilgrimsfärd till Spanien, under hvilken

herr Ulf svårt insjuknade i staden Ärras i Frankrike'''),

beslöto såväl han som fru Birgitta att egna sina återstående

dagai- ensamt åt gudliga betraktelser och ingingo vid

sin hemkomst i Alvastra kloster, der Ulf Gudmarsson

dog år 1344

*) I provinsen Artois i nordligaste delen af Frankrike.
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Förlusten af honom, som hon mest älskat på jorden,

blef Vcändpimkten i Birgittas lif. Från denna tid började

hennes uppenbarelser. Genom späkning' af sin kropp,

genom ständigt fastande och bedjande samt genom att

uteslutande hängifva sig åt betraktelser af Gud och

gudomliga ting, försatte hon sig i ett tillstånd af öfvei'-

spänniug, så att hon trodde sig vara i andarnes verld,

såg och talade med Frälsaren, jungfru Maria, englarne

och många afsomnade heliga män samt erhöll uppenbarelser

om märkliga ting, som skulle inträffa. Det utomordentliga

i Birgittas både person och uppträdande tillvann henne
ett stort anseende af somliga, hån och begabbelse af

andra, hvilka ansågo hennes uppenbarelser tör drömmerier.

Det sista var fallet med konung Magnus, som då
han träffade fru Birgittas son, herr Birger, plägade

fråga: "livad månde din fru moder, vår franka, hatVa

drömt om oss i natt?" — Byktet om hennes helighet

'tilltog dock alltmer och spridde sig äfven utom Sverige,

så att, då hon några år efter sin mans död företog en
resa till Bom, hon så väl der som under vägen dit

blef mottagen med den största vördnad. Under hennes
vistelse i Bom kommo dottren Katarina samt sönerne

Birger och Karl till henne. Katarina var gift med en

riddare Eggert von Kyrnen, men lefde helt och hållet

i sin moders anda och sökte i denna riktning verka på
sin omgifning, sin man och sin svägerska, herr Karls

husfru. Den sistnämnda fann sig äfven gripen af Katarinas

tal och började atkläda sina prydnader till stor för-

trytelse för herr Karl som skref till sin syster, och sade

"att hon icke skulle tubba hans hustru att blifva till

tolks åtlöje, såsom hon sjelf hade blifvit."

Under det Birgitta med sina barn var i Bom, tog

hon sina söner med sig och uppvaktade påfven. Herr
Karl var klädd i hermelinsmantel, gyllene riddarkedja

och silfvcrbälte om lifvet samt bar dessutom många
andra prydnader. "Karl är v(U'ldens son" — sade påfven
— "men Itirgcr är sin moders." — Birgitta bad om
syndaförlåtelse för sin vcrldslige son, då i)åfvcn lyfte

pä denmjs tunga silfverbiilte och sade: "detta är börda
nog till syndahot." — hvarpå fru Brita svarade: "helige

fader, skilj honom från synderna, jag skall nog skilja
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honom från bältet." — Hade Birgitta skäl till bekymmer
för den verldsligt sinnade sonen, medan han var i Rom,
så fick hon det ännu mer i Neapel. Här regerade den
lättsinniga och lidelsefulla drottning Johanna, hvilken hade
yttrat sin önskan att la se den heliga frun och hennes

dotter, om hvilkas fromhet hon hört så mycket berättas.

När de främmande inträdde i den praktfulla konungasalen,

der drottningen satt på sin tron, klappade mången riddares

hjerta hastigare vid åsynen af den sköna Katarina med
sitt ljusa och blida madonna-anlete. Den ståtlige riddar

Karl gjorde äfven ett lifligt intryck, dock på ingen så

mycket som på drottningen sjelf. — Det var sed, att

den som helsade drottningen skulle kyssa hennes klädesfåll;

detta gjorde ock herr Birger; men herr Kaii steg dristeliga

fram och kysste drottningen på munnen, hvilket behagade
henne så väl, att hon uttr3^ckte sin önskan att gifta sig

med den främmande riddaren. Birgitta betraktade detta

som en tillställning af den ledc fienden och åkallade i

brinnande böner Gud och

helgonen, att de måtte af-

styra det. Hennes bön blef

också hörd, ty innan hon

hunnit lemna Neapel, insjuk-

nade Karl och dog inom

fjorton dagar. Drottningen

sörjde och lät anställa en

kunglig begrafning, men Bir-

gitta tackade Gud för hans nåd.

Från Neapel fortsatte

Birgitta färden till det Heliga

landet, der hon med egna

ögon fick se hvad hon alltid

längtat efter, de heliga orter,

som omtalas i frälsnings-

historien. Pä återvägen från

Jerusalem insjuknade hon

och afled i Bom på hösten

1373, sjutio år gammal.

Hennes jordiska qvarlefvor fördes af hennes son och dotter

till Söderköping, hvarifrån tåget under klockringning gick

öfver Linköping till A^adstena, en kungsgård, som konun-

G3. Vadstena-iuuiua.
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Magnus skäukt till uppförande af ett kloster. Af Frälsaren

ansåg sig Birgitta hafva erhållit befallning att anlägga

ett kloster äfvensom särskildt huru detsamma skulle

anordnas. Men ehuru regeringen understödt anläggningen

genom påbud om en allmän skatt öfver hela riket, mötte

dock klosterbyggnaden i början så stora svårigheter, att

först flera år efter Birgittas död de första munkar och

nunnor der kunde intagas och klostret invigas. I enlighet

med de af stiftarinnan gifna klosterreglerna kallades hennes

stiftelse S:t Salvators (den helige frälsarens) orden, seder-

mera Birgittinerorden, och hvarje dess medlem måste för-

binda sig till den strängaste kyskhet, ödmjukhet och

sjelfvillig fattigdom med fastor och späkniugar. öedan
Birgitta (1301) blifvit förklarad för helgon, ökades ordens

anseende ofantligt och vallfärdande kommo från när och

tjerran för att besöka det berömda klostret i Vadstena,

hvars första föreståndarinna var Birgittas egen dotter

Katarina.

24. Albrekt för en tid konung i Sverige.

Margareta derefter drottning i nordens

trenne riken.

De svenska herrarne hade, som nämndt är, utvalt

Albrekt af Mecklenburg till Sveriges konung och i och
med detsamma börj it öppet krig mot Magnus och Jfåkau.

Nära Enkö})ing kom det 1365 till en strid mellan Magnus
och Håkan å ena sidan och Albrekts anhängare å den
andra. I donna drabbning blef Magnus tillfångatagen,

hvarefter lian insattes i tornet Kärnan i »Stockholm.

"Då," — skrefvo Yadstenamunkarne i klostrets

anteckningsbok, som ännu finnes i behåll — "satte sig

rofiåglar på bergens spetsar, ty de Tyske tyranniserade
under många år." Deras förtryck framkallade en folk-

resning. Upsvearne skrefvo till sina bröder "sunnanskogs,"
klagande öfver det våld och den orätt, träldom och
omildhct, som all Sveriges allmoge lidit af tyske män,
alltsedan hertig(!n af Mecklenburg och hans son, som
deras konung skulle vara, finge makt öfver dem. "Ofta,"
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säga de, "hade de klagat sin nöd för konungen, men
han var 'en rätt menedare' och hans fader 'en rätt

förrädare', och derför uppsade de Albrekt, hans fader

och alla Tyskar tro och huldhet. De ville hålla sig

under Gud, jungfru Maria och rikets skyddshelgon samt
under den ärlige och gode herren konung Magnus, ehuru
han nu fången vore. Ville riksens råd ställa sig i spetsen

tor dem, så såge de det gerna, ville de det icke, så

blefve skulden deras, ändock skadan blefve både deras

och allmogens."

Allmogen reste sig och drog till Stockholm i april

1371. Fram på sommaren nalkades äfven Håkan med
sin här och slog läger utanför Stockholm. Albrekt

befann sig nu i den yttersta nöd och skulle varit förlorad,

om han ej räddat sitt konunganamn mot det, att han
till rådet afträdde hela sin konungsliga makt. Kedan
1369 hade han förordnat Bo Jonson (Grip), den rikaste

man som någonsin funnits i Sverige, till sin "väldige

embetsman öfver sitt hof, sina hus och gårdar, inkomster,

fogdar och tjenare, jemväl med rätt att straffa till lifvet;"

och nu i nödens stund, den 9 Aug. 1371, öfverlemnade

han åt rådet alla rikets slott och fästen med törbindelse

att i hvad mål det vara månde alltid följa rådets beslut,

till och med att })å förhand godkänna dess val af nya
medlemmar. Albrekt blef sålunda — såsom en historie-

skrifvare säger — ett afgudabeläte, som man både bugade
sig för och föraktade. En förlikning medlades äfven

mellan Albrekt och Håkan, hvarigenom Magnus befriades

"från sina kedjors tvång", men fick betala en dryg löse-

penning, och erkänna Albrekt såsom Sveriges konung,

hvaremot han erhöll Skara biskopsdöme*) till underhåll

för lifstiden.

Så slutade Folkungaätteus styrelse. Konung Magnus
drog sig undan till Korge, der han gjorde sig mycket
älskad. Han dog vid ett skej)psbrott 1374. Med all

sin goda vilja för sitt land och sitt folk saknade Magmis
de egenskaper, som fordrades för att gifva kraft åt hans

styrelseåtgärder och reda honom ur de faror och svårigheter,

af hvilka han omhvärfdes. Skånes inlösen kostade honom

*) Vestergötland, Veriiiland ogh Dal,
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allt Irån hans uppstigande på ti'onen stora uppoffringar

och långt ifrån att de nyförvärtVade landskapen gåtVo

Ökad glans åt hans krona, insnärjdes han derigenora i

torhållanden, som ledde till hans undergång. Nedsatt

och kränkt af sin samtid, har Magnus Eriksson först i

våra dagar fått sin ära och sitt minne i historien upp-

rättade. Säkert skola Sveriges häfder hädanefter icke

neka honom samma rätt som den han vunnit i Norge,

der hans sista vistelse af det tacksamma folket förvärf-

vade honom ärenamnet (lc7i gode. Aret efter Magnus'

död afled konung Valdemar Atterdag, hvilken, hvad man
än i öfrigt om honom må säga, var en ovanligt klok och

ki'aftfull regent.

Hans dotterson, Håkans och Margaretas son, Olof,

blef nu konung i Danmark och efter Håkans död 1380
äfven i Norge. Olof dog tidigt, redan 1387, och hans

moder Margareta, som för honom eftersträfvat äfven

Sveriges krona, blef nu regentinna i Danmark och Norge
och kom till följd af förhållandena i Sverige snart nog
att under sin spira förena alla tro Nordens riken.

Under hela sin regeringstid omgaf sig konung Albrekt

med Tyskar, och de förläningar, han kunde bortgifva,

Icmnade han företrädesvis åt desse sine landsmän. Do
sutto också i sina borgar som roftåglar i sina nästen

och plundrade folk och land, hvar de kommo åt. Harmen
mot förtryckarno gaf sig luft i sånger och visor, som
ofta på ett skämtsamt sätt måla främlingarne och deras

vilda framfart. Hvarhclst — heter det — en Tysk drog
fram med krusadt hår, svärd vid sidan och "stålhandske
vid lår", der måste bönderna buga för honom. Men de
svenske herrarnes uppförande var ingalunda berömligare.

Fullkomlig laglöshet rådde öfver allt, och förtrycket blef

outliärdligt. Sarskildt utmärkte sig bland våldsmännen
den omätligt rike drotson Bo Jonsson, hvilken dels som
iörliining, dels som pant innehade två tredjedelar af

Sverige och egentligen var den som styrde riket. Med
egen liand dödade han inför högaltaret i Gråmunkarnes
klosterkyrka i Stockholm riddaren Carl Niklisson (Färla),

slog under sig andras gods med lock och hotelser, samt
for fram "med våld och trug". När sådant saklöst bedrefs

af rikets drots, kan nian få ett begrepp om de stores
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sjelfsvålcl i allmänhet under dessa tider. Herrarne lågo

i öppen fejd med hvarandra, våldgästade bonden, plundrade

och foro fram efter godtycke. Sina gårdar belastade de

och voro inom dem oåtkomlige både för lagens arm
och den utarmade bondens klagan. Säki-aste beviset på
lagens vanmakt, var öfverenskommelsen om en allmän

landsfred — ''på tre år." I sammanhang härmed upp-

lifvades edsöreslagarne och förbudet mot våldgästning,

men föga uträttades härmed. —
Obekant med svenska seder och ledd af sina tyska

vjinner, dertill fåfäng, lättsinnig och obetänksam, var

Albrekt icke mannen att stäfja det öfverhandtagande

ofoget. Det blef ock svårt till slut att vara konung
blott till namnet. Då Bo Jonsson dog år 1386, trodde

Albrekt sig hafva fått friare händer och ämnade försöka

återvinna något af sin förlorade makt. Han fordrade

att blifva förmyndare för drotsens enka och barn frir att

derigenom få i sina händer Bo Jonssons stora besittningar.

Han skall jemväl hafva återfordrat en del af de krono-

gods, som de store och deras fader tillskansat sig. Genom
denna okloka fordran bragte han herrarne i harnesk

emot sig. Verkställarne af Bo Jonssons testamente, hvilka

di'otsen före sin död utsett, vägrade att efterkomma

Älbrekts begäran, stormännen befästade sina gårdar och

en allmän förvirring uppstod. Osäkerheten var så stor,

att ingen vågade lemna hus och hem. "Den ene brodern

slog den andre ihjäl," så"ger rimkrönikan, "sonen gaf sig

i strid med sin fader, och ingen i Sverige frågade efter

lag och rätt."

Albrekt hade nu spelat ut sin roll. De herrar,

som skulle verkställa Bo Jonssons testamente, vände sig

till regentinnan öfver Norge och Danmark, Margareta,

med anhållan om hjelp. Klok, beräknande och försigtig,

kraftfull och ihärdig hade hon länge med uppmärksamhet
följt do politiska vexlingarne i Sverige och sannolikt

älven stått i förbindelse med de missnöjde stora. Hennes
första sträfvan gick ut på att se sin son Olof hyllad till

konung i Sverige och således en gång regent ötver

Nordens tre riken, men denna plan omintetgjordes genom
sonens tidiga död på Falsterbo slott i Skåne 1387.

Genom sin på en gång milda och kraftfulla styrelse,
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såsom sonens förmyndarinna, hade hon i Danmark ocli

Norge förvärfvat det anseende, att hon i dessa riken

genast hyUades till regerande drottning. I Sverige var

ställningen nu ock sådan, att hon var den enda, som
kunde rädda herranie. Så m} eket mindre atseende fäste

man vid Albrekt, då han efter prins Olofs död gjorde

anspråk på Danmarks och Norges kronor. Men såsom
en historieskrifvare säger —, vid det han utsträckte sin

hand efter tre kronor, förlorade han den enda, han egde.

Med sin vanliga klokhet visade Margareta sig i

början föga benägen att lemna Svenskavne den äskade

bjelpen. Detta gjorde herrarne ännu mer eftergifua.

Slutligen förbundo

de sig att öfver-

låta till henne alla

Eo Jonssons be-

sittningar, med
undantag af V est-

manland och halfva

Dalarne med der-

varande koppar-

och jernverk, Vi-

borg och Nyköping,

men att äfven dessa

slott skulle hållas

öppna för henne,

när behofvet så

fordrade. Vidare

lofvade de att hålla

henne "för Sveriges

rikes fullmäktiga

fru och rätta husbonde", hvaremot hon å sin sida förband

sig att "skydda hvar man vid sin rätt och regera eiter

Sveriges lag".

Underrättelsen om dessa förhandlingar uppväckte
hos konung Albrekt mera förbittring, än bäfvan. I sitt

öfvermod och sin vrede talade han ej om Margai*eta

under andra namn än "konung Byxlös" och "Munkedejan"*)

Drottning; Margareta.

*) Det sislniiinnda med liiinty<lning på en uppdiktad kiirlcks-

liandol mellan Margareta oi^h abboten i Sorö kloster.
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och skall enligt berättelsen liafva tillsändt henne en
brynsten*) att dcrpå hvässa sina nålar, såsom för henne
en lämpligare sysselsättning- än att strida med honom
om Nordens kronor. Emellertid begaf han sig 1388 till

Tyskland att värfva krigsfolk, och återkom året derpå
med en stark tysk krigshär. Härarne möttes vid TalMping
den 24 febr. 1389. Den danska afdelningen af den
förenade hären anfördes af Ivar Lyhhe, den norska af

Henrik Parroxo och den svenska af Erih KeMihson Puhe.

Den sistnämnde hade iippstält sitt folk bakom ett svagt

tillfruset kärr och Albrekt vågade sig oförsigtigt och

mot gifna råd med sitt tungt rustade' rytteri nt på mossen.

Här gick det som de erfarnare hade förutsett — hästarae

fastnade i dyn: hvarefter den tyska hären inom kort var

slagen. Albrekt, hans son och en mängd mecklenbnrgska
och holsteinska ädlingar togos till fånga. Albrekt fördes

inför Margareta, som uppehöll sig på Bohus, och skickades

derifrån jcmte sin son till Lindholms slott i Skåne, der

ett sjuårigt fängelse väntade dem.
Men ännu innehades rikets vigtigaste ort, Stockholm,

af Albrekts anhängare, de s. k. Hättehröderne, hufvudsakligen

Tyskar, som i förening med de s. k, Fetaliehröderne, för-

svarade staden och på allt sätt våldförde sig på de

svenska borgarne. Fetaliebröderna eller, som de ock

kallades, Vitalianerna**) voro i sjelfva verket ingenting

annat än sjöröfvare, utrustade i de mecklenburgska städerne

Wismar och Eostock, och hvilka kringsvärmade Öster-

sjön, plundrade handelsfartyg och under flera år voro

en verklig plåga i de nordiska farvattnen. Hausestäderna,

hvilka voro de som i synnerhet ledo af dessa kapare,

utverkade till slut Albrekts frigifvande för att få slut

på oredan. Vid ett möte på Lindholms slott 1395, der

Albrekt satt fången, uppgjordes, att han för sin och sin

sons frihet skulle erlägga 60,000 lödiga mark silfver

inom trenue år, eller, om lösesumman efter denna tid

*) Denna brynsten upphiingdes i en jernkedjii i lioeskildes

domkyrka och fans der qvar är 1658, dä Karl den tionde Gustaf

kom till Seland med sin segrande här. Han lät sända brynsfeuen

till 1'psala, der deu ännn finnes att bese i domkyrkan.
') Af Victualier, som betyder lifsförnödenheter ; emedan de

uppgåfvo sig skola niiderhälla liiifviidataden med sädana.
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var oguldeu, återgå i fängelse. Till underpant på vilkoren,

tor hvilkas uppfyllande hansestäderna gingo i borgen,

erhöllo dessa ötockholni. Pä ett hauseatiskt fartyg fördes

Albrekt till Tyskland, hvarefter Stockholm öfverlenmades

åt Margareta, som nu var herrskarinna öfvcr Nordens

tre riken.

25. Kalmare Unionen, Margareta och

Erik af Pomern.

När Margareta förenat Sverige, Norge och Danmark
under en spira, blef hennes första omsorg att genom en

särskild förenmgsakt betrygga de tre rikenas sammanslut-

ning till en nordisk uniousstat. Föreningen, ämnad att

befästa frid och samdrägt mellan de tre länderna och af

dem bilda en mäktig statskropp, blef genom de följande

regenternas oskicklighet och förkärlek tor Danmai'k, jemte

de svenske stormännens herrsklystnad en källa till inbör-

des krig och tvedrägt som varade i hnndratjugu år. Huru
Margareta tänkte sig de trenne staternas förening har

hon icke uttalat; tvifvelsutan var hennes tanke god och

ärligt menad, om man får döma af hennes sätt att til-

lämpa Danskarnes grundsatser. Men redan hennes närm-

ste efterträdare uppfattade föreningen såsom en Danmarks
öfverhöghet öfver de andra båda rikena, och ur denna
synpunkt betraktades unionen af de danska konungarne
allt framgent, ända till dess det konstgjorda bandet brast

genom Kristian den andres blodiga dåd.

Redan 1388 hade Margareta bragt det derhän att

hennes systerdotters son, hertig Erik af Pommern, blifvit

erkänd som hennes efterträdare i Norge, hvarpå han föl-

jande året af norska rådet utkorades till arfkonung. Ar
1396 hyllades han till konung i Danmark pä ett lands-

ting i Viborg, och i juni samma år jemväl till Sveriges

konung på ett möte i Skara. För att högtidligen fira

hans kröning sammankallade Margareta de tre rikenas

stormän till ett möte i Kalmar 1397. Kröningen försig-

gick den 17 juni och den K» derpå följande juli under-

skrefs af sjutton rådsherrar ett förslag till en förenings-
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akt mellan de tre rikena af innehåll: "att bvärdellg fred

och endrägt sknlle vara mellan rikena och konungavalen
gemensamma, med företräde för konungasöner, om sådana
timnos; att hvart rike skulle styras af egna lagar, lands-

flyktiga från ett rike icke lemnas skydd i något af de

andra, och alla vara förbundna till gemensamt försvar

samt intetdera rikets man kunna åberopa sin rätt att ej

tjena utom landamäret." Ehuru ej annat än ett utkast,

åberopades denna ödesdigra handling sedermera i mer
än hundra år och blef en källa till otaliga olyckor och

stridigheter. Sjelf följde Margareta under sin regerings-

tid de unionela grundsatser, som deri funnos uttalade:

sammankallade de tre rikenas råd till gemensamma
öfverläggningar, underhandlade med främmande makter
å alla tre rikenas vägnar, samt sökte, så mycket som
möjligt, sammanföra de tre folken till ett mäktigt och

helt statsförbund.

Kraftfull och beslutsara, men på samma gång varsam
och klok förstod hon att gifva tronen en ökad makt genom
att försvaga herremannaväldet både i 8verige och Dan-
mark. "Jag skall skaka apeln, hrjla bägaren och stämma
bäcken," berättas hon skämtande, men betydelsefullt hafva

yttrat om tre mäktiga herremannaslägter — Abilgaard,

Begger och Lambäck — i Danmark och samma lampor

följde hon^i sitt förhållande till de mäktiga herrarne i

Sverige. Ar 1397 genomdref hon på ett möte i Nyköping

en grundlig räfst med de gods och räntor, som under

föregående oroliga tider, och allt ifrån 1363, blifvit af-

söndrade från kronan. Vidare beslöts på samma möte

att alla under denna tid uppförda borgar skulle ued-

rifvas, emedan de under de förra årens krigsbuller varit

föga bättre än röfvarnästen
;
ytterligare skulle all frälse-

rätt, som på olagligt sätt förvärfvats, upphäfvas. — Detta

beslut blef med kraft och eftertryck verkstäldt. T Vest-

manland dömdes 500 och i Upland 1,200 fastigheter ifrån

frälset till kronan, lläfsten sträckte sig ej blott till de

verldslige, utan äfven till de andlige herrarne, ett för-

hållande, som bättre än annat vitnar om den makt Mai'-

gareta verkligen egde.

Hvad de förre, eller de verldslige stormännen, be-

träffar, hade hon, allt ifrån det hon åtog sig att blifva
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deras hjelparinna mot Albrekt, vetat ställa sakerna sä,

att det var de, som behölde henne, och icke tvärtom. Af
de andlige fordrade hon med allvar kronans rätt, men
hyste för dem från barndomen en uppriktig tillgiiVenhet.

Såsom förut är omtaladt, vistades hon, efter sin ankomst

till Överige, några år hos den hel. Birgittas dotter, fru

Märta, och hade blifvit uppfostrad i hennes hus. Samma
fru Märtas dotter, Ingegerd, Margaretas fostersyster, var

nu abbedissa i Vadstena kloster. Här lät Margareta

inskrifva sig som verldslig syster, för att blifva delaktig

af klosterfolkets böner och goda verk. Vid afskedet sam-

mankallade hon både munkar och nunnor i samtalsrum-

met och kysste, till stärkande af sitt systerskap, hvar

och en af dem på hand. Äfven med folket förstod

drottningen att ställa sig väl; hon aflyste pålagor, då

de blefvo alltför betungande och bad bönderne "för Guds
skull förlåta, om hon och hennes fogdar gjort dem något

för när. Hon ville, med Guds nåd och hjolp, gcrna

bättra hvad hon kunde, och hon skulle derför göra allt

hvad som stod i hennes förmåga."

Under sina senare regeringsår beredde sig Margareta

med all makt att återvinna Gotland, som af Albrekt blif-

vit pantsatt till Tyska orden. En för ändamålet ditsänd

truppstyrka blef af härmästaren slagen och måste utrymma
ön. Margareta tillgrep då underhandlingarnes väg och

träffade en öfverenskommelse i Helsingborg 1407, dervid

härmästaren till drottningen afstod Gotland, mot återbe-

kommande af den penningesumma Albrekt erhållit. Aret

derefter öfverlemnades ön till konung Erik, som, ehuru

densamma var inlöst med svenska penningar, dcrstädes in-

satte danska fogdar och sälundain förlifvade den med Danmark.
Ett par år efter dessa händelser eller 1410 utbröt

krig mellan Nordens riken och de holsteinska grefvarne,

rörande besittningen af Slesvig eller Sönderjylland. Tro-

gen sin vana att gä varsamt tillviiga, hade Margareta i

början af de inträffade förvecklingarne velat använda den

fredliga uppgörelsens väg och genom köp och inlösnin-

gar så småningom vinna landet. Men konung Erik tiinkte

annorlunda. Sedan några holsteinska riddare tillfånga-

tagit Sönderjyllands danskt sinnade biskop, utbröt pä
Eriks föranstaltande kriget. Margareta sökte väl före-

Svennk historia. 8
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komma dess vidare utbredande och begaf sig, för atl

mcäkla fred, till Flensburg. Men hennes bemödanden
hade föga framgång. Med grämelse i hjertat gick hon
åter ombord på sitt skepp i Flensburgs hamn, för att

återvända till Danmark, men insjuknade i pesten och
afled natten mellan den 27 och 28 oktober 1412.

Erik, som regent i Sverige kallad den Trettonde,

öfvertog nu ensam styrelsen för att fortsätta hvad Mar-
gareta börjat. Men ett sådant storverk, som att samman-
hålla Nordens tre kronor var han icke vuxen. Han sak-

nade ej blott erforderlig kraft och duglighet, han sak-

nade derjemte sin företrädarinnas varsamhet och klokhet
att lämpa sig efter förhållandena. Unionen, i sig sjelf

mera en stor tanke än ett lätt utförbart verk, blef der-

före ock redan från hans tid en omöjlighet.

Efter Margaretas död uppblossade kriget mot Hol-

stein med ny häftighet. Den ena krigshären efter den
andra skickades mot det lilla hertigdömet, men lika

ofta blefvo de tillbakadritna. Ja, herrskaren öfver trenne

riken förmådde icke en gång bemäktiga sig det hertigliga

slottet Gottorp. Slutligen vädjade Erik till romerske
kejsaren, som han besökte i Ofen, och erhöll en lor sig

gynsam bemedling. Men holsteinska hertigarne nekade att

underkasta sig denna, och då Erik, efter sin hemkomst
från en vallfärd till Jerusalem, å nyo inbröt i Slesvig,

råkade han i krig med de vendiska hansestäderna, som
fruktade för sin handelsfrihet i Norden, Med en flotta

af 240 skepp och 12,000 man landstigningstrupper,

anföllo hanseaterna Köpenhamn, som endast med svårig-

het kunde räddas. Detta lyckades likväl mindre genom
Eriks klokhet än genom det kraftiga bistånd han hade

af sin kraftiga och högsinta gemål, drottning Filippa, en

qvinna i Margaretas anda. Kär kort derefter svenska

llottan, som blifvit kallad till hjelp, förliste i Sundet,

vårdade hon med ömhet de skeppsbrutne och beredde

dem den hjelp de behöfde. Så länge hon lefde och

bistod Erik med sina råd, gingo ock sakerna någorlunda

lyckligt; men hennes lefnad blef ej lång. Stadd på en

resa i Sverige, afled hon år 1430 i Vadstena kloster, der

hon, liksom Margareta låtit upptaga sig bland systrarnes
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antal. Samma år slöto ett par af hansestädenia särskild

fred. Men med de öfriga äfvensom med Holstein ingicks

freden icke förr än 1435 på Vordingborgs slott på Sjsel-

land. Konmig- Erik hade dä fått andra allvarligare saker
att tänka på.

2G, Engelbrekt Engelbrektsson.

Under det konungen var upptagen med sina eröf-

ringsplaner mot Slesvig hade missnöjet i Sverige med
hans styrelse nått sin höjd. Ilerrarne klagade öfver, att

han lemnade slott och förläningar ät utlänningar, särdeles

Tyskar; presterne voro missnöjde, emedan han egenmäk-
tigt blandade sig i biskopsvalen och insatte till biskopar

personer, som voro allmänt kända för ett vanfrejdadt

lefnadssätt. Men den egentliga faran för Eriks regering

kom från ett annat håll, der bördorna af dryga skatter

och följderna af en dålig styrelse vägde tyngst — från

Sveriges bönder. Af bristande kännedom om svenska
förhållanden, hade Erik låtit allmogen försjunka så godt
som i träldom; rättskipningen låg nere; landstingen och
räfstetingen hade upphört; och böndcrne hade lemnats
till offer för rofgiriga fogdar.

I Ilelsingland sjöngs fordom en visa om huru fogden

på Faxaholm s])ände fyra bönder för årder, sex för harf

och åtta för i)log. Om fogden ])ä Agneholm i Verm-
land berättas, att han utsatte tredskaude bönder på ste-

nar i GuUspängselfven och lät dem der i flera dagar plä-

gas af hunger och köld. Värst beryktad af konungens
fogdar var dock Jöfi>ie Eriksson, fogde öfver Vestmanland
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oeh Dalarue. Om honom säges att, sedan han för skat-

ten utmätt böndernas egendom samt tagit deras dragare,

spände han dem sjelfve för plogen och deras hustrur, äfven

om de voro hafvande, tor hölassen. Då bönderne klagade,

lät han fastbinda dem vid pålar; fem af dem lät han

upphänga i rök. Förtrycket hade blifvit olidligt.

Men när olyckan var som störst, var hjelpen när-

mast. —^ I en aflägsen landsända, förut knapt känd till

namnet, i Dalarne, bodde ett kraftigt, idogt och irihets-

älskande folk. Länge fördrog det med tålamod de dan-

ska fogdarnes tyranni; när detta blef för outhärdligt

klagade Dalkarlarne sin nöd för konungen, men lagen

styrktes ej mera än förut och den brutna friden föi'-

sonades icke. Då vände sig dalamänneu till Enfiel-

hreld Eii(jelhreMsson, en man,

till sitt yttre liten och oan-

senlig, men till sinnet hug-

stor och ädel. Oförskräckt,

rådig och vältalig egde han

denua lugna kraft , som
aldrig förhastar sig, men
som, när omständigheterna

så fordra, för intet viker,

som växer med svårighe-

terne och till slut blir

oemotståndlig.

Engelbrekts råd var,

att Dalkarlarne ännu en

gång skulle framföra sina

klagomål för konungen, och

han åtog sig att inför tronen

föra deras talan. Vid sin

återkomst medförde han ett

bref från konungen till rådet

med befallning att undei'söka

klagomålens giltighet. Några
rådsherrar begäfvo sig derför

till Dalarne och upi)satte,

efter hållen ransakning, en beriittelse, som till alla delar

bestyrkte Engelbrekts uppgifter. Med denna skrifvelse infann

sig Engelbrekt för andra gången i Köpenhamn, der

6G Engelbrekts stort i Oiebro,
at K. G. Qvarnbtrum
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Jösse Eriksson gonom sina vänner under tiden förstått att

rentvå sig för konungen, Näy Engelbrekt nu återkom

och i ett bostämdt språk fordrade fogdens aflägsnande,

fick han till svar af Erik: "gå bort och visa dig aldrig

mer för mina ögon." — "An en gång" — sade Engel-

brekt, i det han gick — "lär jag väl komma igen."

Svärdet var nu enda medlet att skaffa sig rätt.

Efter att ha valt Engelbrekt till anförare, drogo Dalkar-

larne tveune gånger till Vesteräs, men läto båda gån-

gerna genom utskickade af rådet förmå sig att vända
tillbaka mot löfte om förbättring i deras belägenhet. Men
dä allt blef som förut och den förhatlige Jösse Eriksson

fick sitta qvar på sin plats, reste sig Dalkarlarne för

tredje gången med föresats att rensa hela landet

från främmande fogdar. Det var vid midsommarstiden

1434. Först intogo de och nedbröto fästet Borganäs*),

hvarefter de stälde sitt tåg till Vesteräs och derifrån

till Upsala. Öfverallt talade Engelbrekt till folket, lofvade

hjelp och efterskänkte en tredjedel af skatterna. Öfver-

allt slöto sig nya skaror till den folkvänlige anföraren;

öfverallt var man uttröttad af förtrycket och längtade

efter befrielsen.

Från Upsala gick Engelbrekt till Stockholm. Slotts-

herren derstädes, herr Hans Itröpclm, var den ende af

de många utlänningarne, som i Sverige åtnjöt någon
aktning och genom sin försigtighet ocli rättrådighet äfven

fiirtjenade det. Med honom slöt Engelbrekt stillestånd.

I Danzigs arkiv förvaras ännu ett bref, som inne-

håller en underrättelse om folkresningen under Engel-

brekt. Det är dagtecknadt d. 31 Aug. 1434 och märkligt

derför att det är den äldsta handling, som omnämner
Engelbrekts befrielsekrig. "Här är," säger brefskrifva-

ren, "en man, som heter Engelbrekt Engelbrektsson, och

som är född i Dalarne, der koppar och jern fås. Han
har samlat 40- till 50,000 man och kunde väl få flere,

om han ville. Han har uppbränt många slott, städer och

byar, och hans här, som kallas Dalkarlar, har kommit
till Stockholm, liksom kättarnc till Danzig, och slagit

läger på ena sidan om staden, så att man varit bercidd

') 1 Tuna socken, p;! Dalelfvcns högra sti-.aud,
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på ett anfall, hvilket likväl Kröpelin förekommit genom
att afsluta ett stillestånd med Engelbrekt. Dalkarlarnes
mening är att få en egen konung i Sverige och fördrifva

Erik ur alla tre rikena. De vilja sjelfva vara licrrar

och hoppas bringa allt på den punkt, som det var ut'

•den här i landet mycket firade Erik den heliges tid, då
inga skatter, utlagor eller tullar ännu funnos."

Eran Upland drog Engelbrekt genom Södermanland
in i Östergötland. Här var han sysselsatt med beläg-

ringen af Eingstaholm *), då han fick veta att riksens

råd voro församlade i Vadstena. Med 1,000 bönder
skyndade han dit och träffade tre biskopar och sexton

verldsliga herrar i öfverläggning om något ärende, som
ankommit från konungen. Med sin vanliga frimodighet

framträdde Engelbrekt bland de församlade, redogjorde för

orsakerna till allmogens resning och uppmanade herrarne

att göra gemensam sak med honom. "Så är det nu,"

sade han, "min begäran till rikets församlade herrar och

män, att de vända sina råd derhän, att Sveriges rike

måtte återvinna sin gamla frihet och komma ur den olid-

liga träldom, hvarunder det nu suckar, så att hvar och

en må kunna lefva trygg under lagen, och de oskäliga

gärder aflysas." Då biskopen i Linköping {Knut Bosson

Natt och Dag) invände, att man måste hålla sin ed till

konungen, svarade Engelbrekt: "konungen har svurit

många eder och ingen hållit, derför aren icke heller I

pligtige att hålla det I honom svurit." Biskopen höll

ett långt tal om nödvändigheten att lyda sin herre och

konung, men till svar fattade Engelbrekt tvenne af bisko-

parnc i kragen och sade: "viljcn I icke, gode herrar,

göra ett med riket och frälsa det, så skall det kosta eder

lif och gods." — Nu var ej tid att välja mellan flera

beslut. Ett nppsägelsebref till Erik uppsattes och imder-

skrefs af de närvarande.

Raskt fortsatte derefter Engelbrekt sitt befrielsetåg. En
mängd borgar i Östergötland nedrefvos, hvarpå han delade

sitt folk i trenne afdelningar, af hvilka en drog inåt

Småland, en följde kusten af Östersjön och den tredje

*) Strax nordvcst om Norrköping vid. Motala äus utlopi) ui;

sjöu Glau,
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under Engelbrckts egot anförande tågade till Örebro.

»Sedan dess .slott öfvcrlemnat nig åt honom, skyndade han

nedåt Vestergötland, der han lemnade Erik Piike att

med de uppbådade Vermlänningarne belägra Axevalla slott,

medan han sjelf inföll i Halland och eröfradc detta land-

skap. Vid Lagaän mötte honom 8kåne.s ridderskap med
en manstark hop krigsfolk, dock afslöts här efter några

dagar ett stillestånd,- hvarpå Engelbrekt vände åter uppåt

landet. I Arboga hcmförlofvade han sin stora här, hvilkcn

till slut lär hafva uppgått till hundratusen man och

under hela tåget utmärkt sig för sådan krigstukt "att" —
enligt sägen — "ingen förlorat så mycket som till en

hönas värde,"

På hösten 1434 kom Erik med en krigshär af Dan-

skar och Tyskar till Stockholm. Grenast uppbådade Engel-

brekt på nytt sin bondehär och omslöt hufvudstadcn.

Ett stillestånd ingicks mellan honom och konungen, hvar-

eftor Erik återvände till Danmark. Strax på nyåret

1435 sammankallades ett möte i Arboga, dit köpstadsmän

och allmoge äfven kommo tillstädes och der Engelbrekt

utkorades till Sveriges rikshöfvidsman.

Under tiden arbetade konungens anhängai-e på en

försoning mellan Erik och Svenskarne och understöddes

häri af landets store, som med afund och misstroende

sågo en man ur hopen beklädd med högsta makten.

Omsider ävägabragtes ett möte i Stockholm hösten 1435,

der Erik ånyo erkändes för Sveriges konung, mot för-

bindelse "att styra land och slott med infödda svenska

män och med råds rade." Till försoningens befästande

utnämnde konungen tvenne riksembetsmän,. som under

hans frånvaro på sätt och vis skulle företräda hans ställe,

Tuimligen droés och marsk. Till den förra värdigheten

nämndes Krister Nilsson (Vase) och till den senare Karl

Knulsson {Bonde). Ehuru konungen sett sig tvungen till

detta mcdgifvande för att blidka herrarnes missnöje, visade

han tydligt att han ej ämnade underordna sig deras vilja,

då han vid sin afresa fiirmanade Karl Knutsson att 'ej

sträcka benen längre än skinnfällen räckte.' I öfrigt

ville han alls icke lyssna till herrarnes föreställningar,

utan Ifirklarade, att han aldrig ämnade vara deras 'jaherrc'.

— Huru litet han i sjelfva verket tänkte uppfylla sina
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nyss ingångna förpligtelser mot Sverige ådagalade han
nogsamt, då han på återresan till Danmark flerestiides

plnndradc på svenska kusten. Nya höfdingar insattes pä
Stockholms, Nyköpings och Stegeborgs slott, men desse

voro om möjligt än mer svenskhatande än de förra.

Nu var Svenskarnes tålamod slut. Kådet utlyste i

början af 1436 en ny herredag till Arboga, der man upp-

sade konung Erik tro och lydnad. På ett rykte, att

denne, så snart isen gick upp, ämnade sig till Stockholm,

uppbröt Engelbrekt åtföljd af marsken från Arboga mot
hufvudstaden och lyckades med tillhjelp af det svenska

borgerskapet bemäktiga sig sjelfva staden, under det

slottet försvarades af Erik Nilsson {Gyllenstjerna). Slottets

belägring öfvcrlemnades ät marsken, och Engelbrekt

tågade söderut för att bemäktiga sig de öfriga slotten,

som voro lemnade ät utlänningar.

Nu blef fråga om val af riksföreståndare. Då her-

rarne fruktade Engelbrekt såsom en vän af folkets rät-

tigheter, valdes af dem emot böndernas vilja den unge
och ärelystne riksmarsken Karl Knutsson. Valet väckte

emellertid sä mycken förbittring, att Karl Knutsson såg

sig tvungen att dela makten med Engelbrekt, som fort-

satte sitt andra segertåg genom landet, fördrifvande ut-

länningarne, under det marsken stannade i Stockholm,

sysselsatt med slottets belägring.

Efter att för andra gången ha fördrifvit de utländ-

ska fogdarne samt eröfrat Blekinge och Halland kom
Engelbrekt i april månad 1436 till Axevalla slott i

Vestergötland. Men här var målet satt för hans befri-

elseverk. En påkommen sjukdom tvang honom att

uppskjuta slottets belägring och det var med stor svårig-

het han kunde rida till Örebro, hvars slott han tätt i för-

läning. Här möttes han af ett bref frän rådet, som kal-

lade honom till en vigtig rådplägning i Stockholm.

På Göksholms slott vid södra stranden af sjön Hjel-

maren bodde den tiden riksrådet och riddaren Bengt

Stensson {Natt och Dag), en vän och trogen anhängare af

konung Erik. Han hade en tvist med Engelbrekt, man
vet ej rätt af hvilken anledning. Medan Engelbrekt be-

redde sig att efterkomma rådets önskan och infinna sig

i Stockholm, ankom från Bengt Stensson ett bud, som
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sökte säkerhet och lejd för sin herre att personligen möta

Engelbrekt i Örebro. Den begärda lejden gats och nu

gjordes en öfverenskommelse mellan herr Bengt och Engel-

brekt, att frid skulle vara mellan dem och deras tvist

hänskjutas till rådet. Förlikningen bekräftades genom

å ömse sidor valda löftesmän och Bengt blef af Engel-

brekt bjuden till gäst på slottet. Det säges att det var

på Bengt Htenssons förslag, som Engelbrekt beslöt sig

för att göra resan till Stockholm sjöledes, emedan han

ännu var så svag, att han icke kunde sitta till häst.

tu. Örebro slott.

Tvenne väl utrustade båtar förde honom, hans hustru

och några få tjenare följande dagen förbi Göksholm.

Strax norr om slottet och endast genom ett smalt sund

skild från fastlandet ligger en liten holme; här beslöt

Engelbrekt lägga till och hvila öfver natten. Knapt hade

svenncrna hunnit uppgöra en stockeld och sätta den sjuke

härföraren framför den värmande brasan, förrän årslag-

hördes i sundet och en båt från Göksholmslandct styrde
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färden mot holmen. "Det är bud från herr Bengt" —
sade Engelbrekt — "han vill visa mig vänskap och bjuda

mig till sig ötVer natten — dock kan jag icke för min
krankhets skull." — Han skickade ett par af sina tje-

nare att anvisa de ankommande ett tjenligt landnings-

ställe, och vacklade sjelf, stödd pä sina kryckor, de fram

mande till mötes, bland hvilka han igenkände herr Måns
från Göksholm, en son till sin förmenta vän Bengt
Stensson. Med lyftad yxa och skummande af vrede

rusade Måns Bengtsson mot den försvarslöse Engelbrekt,

spörjande: "månne man får frid i riket för din skull?"

— Fogligt svarade denne: "din far var nyligt hos mig
och tänker jag han sagt dig, att någon ofrid ej mera
är oss emellan." Då mattade Måns ett yxhugg mot Engel-

brekt, som denne afvärjde med kryckan, dervid han fick

tre tingrar afhuggna. Då vände Engelbrekt sig om, men
ett nytt hugg träffade honom i halsen och ett tredje

öfver hjessan sträckte honom död till jorden. Utom sig

af raseri fortfor mördaren att söndersarga sitt offer och

genomsköt slutligen den döda kroppen med pilar. Den
mördades hustru och tjenare släpades fångne till Göksholm.

Detta skedde natten till lördagen den 28 April 1436.

Som en löpeld spred sig ryktet om det lömska mor-

det öfver landet. Bönderna i Mellösa, som först funno

frihetsmartyrens blodiga lik, buro det under högljudd

gråt till Mellösa kyrka, derifrån det sedan af den döda-

des vänner och anhörige flyttades till Stadskyrkan i

Örebro *).

27. Karl Knutsson riksföreståndare. Kri-

stofer af Bajern konung.

Bland rikshöfvidsmanncn Karl Knutssons första rege-

ringshandlingar var den, att utlärda ett offentligt skyddsbref

tor mördaren Måns Bengtsson, att ingen skulle våga före-

*) Den lilla holme i Hjelmaren, der Engelbrekt mördades blcf

efter honom kallad Engelhrektsholmen. I Örebro, pä torget midl

emot det tempel, som hvälfver sig öfver den ädle fosterlandsbefria-

rens jordiska qvarlefvor, har svenska folket i våra dagar rest hans

miunesstod i brons, den vi här ofvan afbildat.
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brå eller ofreda honom tor hans gcrning'. Detta upp-

väckte en utomordentlig förtrytelse hos Engelbrekts många
anhängare och vänner, som ytterligare ökades då Karl
lät halshugga en Engelbrekts vapenbroder Broder Svens-

son {Tjiirlmfvud). I spetsen för folkpartiet uppträdde Erik

Fuke, en fosterlandsälskande, men häftig och uppbrusande
man, som ej kunde lida att Karl, utan att liafva gjort

något för rikets frälsning, tillegnat sig all makten. Efter

hvarjehanda stämplingar och sedan han bragt flera land-

skap i resning fängslades han i Vesterås och afrättades

i Stockholm våren 1437.

En tredje motståndare till Karl var drotsen, den
gamle Krister Nilsson (Vase). De båda männen hade i

början hållit troget tillsammans. Men ju mer Karls makt
växte, desto tydligare såg Krister Nilsson att han blott var
ett verktyg i den ärelystne marskens hand. Missnöjd
och ränkfull förband han sig med en mängd andra stor-

män, hufvudsakligen af Natt och Dag-ätten, för att åter

uppsätta Erik pä svenska tronen. Men alla deras bemö-
danden misslyckades genom Eriks egensinne. I stället

valdes Karl Knutsson på en herredag i Stockholm 1438
till Sveriges höfvidsman och riksföreståndare. Då drotsen

det oaktadt icke upphörde med sina stämplingar, fängs-

lades han under sjeltva julfröjden på sin gård Räfvclsta

i Upland samt fördes till Stockholm, der han måste afsäga

sig sina förläningar med undantag af Viborg i Einland.

Ar 1430 afsattes Erik den trettonde äfven i Dan-
mark, och hans systerson, hertig Kristofer af Baiern, val-

des till konung i både Danmark och Norge. I Sverige
fans ett mäktigt parti, med biskoparne i spetsen, hvilket

arbetade för unionens återställande. Genom dess ansträng-

ningar hyllades Kristofer jemväl i Sverige 1440. "Valet
skedde," — skrefvo Vadstenamunkarne i klostrets min-
nesbok — "på prestcrnas tillskyndelse, måtte det äfven
liafva skett på Guds!" — 1 Augusti 1441 ankom den
nye konungen till Stockholm och blef på det högtidliga-

ste sätt emottagen. Vid hans gång upp till slottet gingo
Karl Knutsson och han arm i arm. Konungen var en
liten undersätsig man med ett godmodigt ansigte, samt
med glädtigliet och njutningslystnad målade i blicken.

Marsken åter var högväxt och reslig med ståtlig håll-
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ning och manliga drag, så att det kom mången före som
om marsken varit mera värd att bära kronan, och konun-

gen att vara hans tjenare. Karls makt var ännu sä stor

och hans bifall till Kristofers utväljande hade måst köpas

med så stora förläningar, att konungen ej gerna kunde

annat än frukta honom. Icke långt efter konungens

ankomst till Sverige anlände från Finland Karls argaste

motståndare, den gamle Krister Nilsson (Vase), Han var

genast redo med en hop anklagelser mot marsken, som
till sitt försvar blott hänvisade till rådets och konungens

bref, att 'intet skulle åtalas af hvad han eller hans tje-

nare gjort'. Saken uppgjordes genom en förlikning mel-

lan Karl och Krister Nilsson, hvarvid den senare erhöll

stadfästelse på några slott, som lågo inom Karls förläning

(Finland), men hvilka vid Krister Nilssons år 1442 timadc

frånfälle återföllo till marsken.

Kristofer var en godlynt och glad herre, som efter

bästa förmåga sökte uppfylla sina förbindelser mot Sverige.

Af hevrarne var han omtyckt, emedan han rättade sii;-

efter deras vilja. I börJ3,n inkallade han utlänningar till

länstagare; men då han erinrades om löftet i sin konun-

gaförsäkran, som förbjöd honom att lemna län åt utländ-

ske män, antog han endast Svenskar till länsinnehafvare.

Men ofta bortgaf han samma län åt flera på en gång,

hvarigenom hans skattkammare riktades, under det

herrarne lågo i oupphörliga tvister med hvarandra.

Af allmogen var han ej så väl liden. I landet rådde

missväxt och hungersnöd, så att folket måste blanda bark

i sitt bröd, hvaraf Kristofer blef kallad 'Barke-Konung',

liksom om han — anmärker en dansk historieskrifvare —
kunnat råda öfver väderleken och jordens fruktbarhet.

Icke dessmindre drog konungen ofta med så stort följe

omkring i landet, att hans hästar förtärde fem läster korn

om dagen.

En annan sak, som väckte stort missnöje, var att

Kristofer tillät den afsatte konung Erik innehafva fästet Wis-

borg på Gotland och derifrån ostraff"adt drifva sjöröfveri

i Östersjön. "Min morbroder," — sade han skämtande

åt dem, som beklagade sig häröfver, — "skall väl också

ha något att lefva af."
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Oaktadt detta var Kristofcrs styrelse icke utan ära.

Ar 1442 stadfästes af honom Magnus Erikssons landslag,

som till följd af de andliges motstånd fått hvila i hundra

år, men efter denna tid under namn af Kristofers lag

blef gällande i nära tre hundra åi', eller tills Sveriges

nuvarande lag antogs 1734. De tunga skatterna, hvar-

öfver mycket klagades, voro af konungen afsedda för ett

vigtigt ändamål, hvilket likväl genom hans plötsliga död

ej komx att uppnås. Då andra medel visat sig fruktlösa

hade han beslutit att genom öppen strid bekämpa hanse-

städernas öfvermakt öfver Nordens handel, och hade

redan tagit sina mått och steg att bemäktiga sig Llibeck,

när han helt oväntadt afied i Helsingborg i Jan. år 1448.

28. Karl Knutsson konung.

Vid denna tid se vi de mäktiga slägterna i landet

delade i två partier, båda arbetande för egen makt och

upphöjelse, ehuru på alldeles skilda vägar. Under det

Karl Knutsson och hans anhängare eftersträfvade makten
i eget namn, sökte deras motståndare samma mål bakom
unionsintressets skylt. Båda partierna bemödade sig att

draga folket på sin sida, men då unionen i sig sjelf var

svenska allmogen förhatlig, fingo dess vänner dela öde

med densamma och se huru folket slöt sig till det mot
unionen fiendtliga partiet, 'som häraf fick äran att gälla

för fosterländskt'. Under sådana omständigheter gick och

gäldc Karl Knutsson för en folkets man. Unionspartiet

utgjordes af slägterne Vasa, Oxenstierna, några medlem-

mar af slägten Natt och Dag samt det högre ridderskapet.

Fruktande för Karl Knutsson valde de unionsvänlige

efter Kristofers död bröderne Nils och Bengt Jönssöner

(Oxenstierna) till riksföreståndare. Den senares son. Jons

Bengtsson, en lidelsefull, hersklysten och hämndgirig man,

dertill stolt och oböjlig, blef vid samma tid utsedd till

erkebiskop. För en kort tid såg det således ut som om
unionspartict skulle få öfverhanden.

Men i Maj samma år kom Karl Knutsson öiVer

från Finland, omgifven af 800 riddare och svenner samt

blef i Stockholm med glädje mottagen af folket. En
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herredag- sammanträdde i 8:t Gertruds gillestuga, och här

biet" Karl utvald till Sveriges konuug samt krönt- enligt

lagens föreskrift d. 29 Juni 1448. Aret derpå erhöll han
genom Norrmännens fria \é\ jemväl Norges konunga-
krona. Lyckan tycktes således vara den mäktige parti-

chefen mycket blid, men Danskarne hade (i September

1448) valt till sin konung Kristian den förste af Olden-

burg. Till honom afläto Norrmännen en skrifvclse, att

do beslutit förena sig med Sverige, emedan dessa riken,

Sverige och Norge, af ålder och alltid i sämja och kär-

lek sammanvarit, och att aldrig med Norrmännens vilja

någon Tysk eller Dansk vidare skulle blifva Norges konung.

Men länge förblefvo icke sakerna på detta sätt.

Förrädiska stämpliugar drefvo sitt spel och skilde inom
kort både Norge och Gotland från Karls spira. Mot
den afsatte kontmg Erik, som ännu ^att qvar på Wisborgs
slott och dref sitt sjöröfvaryrke, skickade .Karl skepp

och manskap under anförande af sin svåger Marpius Gren,

men denne kunde intet uträtta, ty Erik kallade Danskarne
till sin hjelp och öfverlcmnade åt dem Wisborg, hvarpå

Magnus Gren till Danmarks konung öfverlät Gotland.

Frågan, hvilketdera riket ön borde tillhöra, skulle afgöras

på ett möte i Halmstad 1450. —
På mötet, som hölls vid utsatt tid, blef likväl ingen-

ting afgjordt om Gotland. Dercmot afträdde de svenske

fullmäktige Norge till konung Kristian, hvarjemte beslut

fattades, huru man skulle gå till väga för att åter upp-

rätta unionen efter endera konungens fråntalle. Det var

uppenbart att de svenska herrarne hade till hufvudsyfte

att minska Karls makt och derigenom öka sin egen.

Tillika öfverenskommo de, för att trygga sig mot Karls

etterräkningar, att beröfva honom hans konungsliga rätt

att bortgifva slott och län. Karl hade nämligen, såsom

infödd svensk, ej i likhet med utlänningarne afgifvit

någon särskild konungaförsäkran, utan var vid sin styrelse

endast bunden af svensk lag och sin konungaed. Under-

rättad på ett möte i Ai-boga om de förrädiska stämplingar,

för hvilka han varit ett föremål, måste han foga sig efter

beslutet med afseende på Norges afträdande, men straffade

förrädarne genom att fråntaga dem deras förläningar.

De förnämste af desse herrar voro erkebiskop Jöns Bengt-
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son (Oxenstierna), hans farbroder Nils Jönsson, biskop

Sigge i Skara och Magnus Grrcn. Don sistnämnde flydde

till Danmark och gick i konung Kristians tjcnst.

Oaktadt eftergifterna i Halmstad framträdde snart

trån danska konungens sida öppna anspråk på unionens

förnyelse. Magnus Gren kom seglande till Östergötland

och drog derifrån röfvandc och plundrande genom Småland

till Bleking, under det OIoJ Axelsson (Tott) från Gotland

gjorde landgång vid Stäkeholm*). Kriget var härmed
förklaradt. Karl samlade nu en här, den största man
sett i manna minne, och inföll dermed i Skåne. Med
densamma följde tjugu kärrebyssor eller kanoner med
tillhörande "pulver och stenar"**). Det var om vintern

1452, som Karl med sin här inbröt i Skåne, der han for

fram med eld och brand. Helsingborg och Lund upp-

brändes, och af den senare stadens tjugufyra kyrkor blef

endast domkyrkan skonad.

I Lund sammanträffade den svenske konungen med
erkebiskop Tuve, en man, som från yttersta armod och

ringhet bragt sig upp till Nordens högsta andliga värdighet.

Med hot och löften sökte Karl förmå honom att öfvergå

på sin sida, men intetdera verkade på den högsinte

mannen, "Du kan" — svarade han frimodigt — "hvarkcn

göra mig större än jag nu är såsom Lunds erk(d)iskop

och svenska kyrkans primas***) ej heller ringare än jag

varit, då jag, som en fattig skolpilt sjungande tiggde

mitt bröd vid hvar mans dörr och skattade som en lycka,

om jag under hugg och slag af starkare kamrater någon

gång kunde rycka till mig en bit". — Det ädla och

manliga svaret rörde konungen, men förmådde icke

rädda^ Lund.

Aret derpå 1453 anfölls Sverige i sin ordning både

till lands och sjös af danske konungen. Men flottan

fördrefs ur Stockholmsskären och Kristian sjelf blef slagen

af Östgöta-allmogen pä Jlolavcden. Lyckan tycktes således

icke vara Danskarnc l)lid, men till olycka för Kai4 voro

danske konungens anhängare bland de svenske herrarne

') Nuvarande Vestcrvik.

\^") Krut ooh stenknlor.

*") Säsom vi torde erinra oss i^dde svenska kyrkan under crke-

biskopen i Luud. Han var dess "primas" eller förste.
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sä talrika, att deras antal uppvägde de lidna nederlagen.

Egentligen hade Karl i hela den stora hopen, som smick-

i"ande och lismande omgaf honom, blott en enda pålitlig

vän, hans syskonbarn Tord Karlsson (Bonde). Till honom
ötverlemnadc konungen befälet. Snabb som en stormvind

återtog herr Tord Lödöse slott, som fallit i Kristians händer,

samt gjorde här ett ganska oväntadt fynd. Bland krigsbytet

var nämligen en väska med bref, som vid närmare under-

sökning befans vai'a de svenske förrädarnes brefvexling

med Danskarne. Der funnos bref från herr Ture Turesson

(Bjelke) på Axevall, från fru Brita Olofsdotter (Tott),

från erkcbiskopen och biskoparne i det mellersta Sverige

m. fl. Med sitt fynd begaf sig herr Tord till Ture Bjelkes

slott Axevall; under samtalet om aftonen frågade han
herr Ture: "säg, har ni handlat som en ädel riddare

bör mot eder herre och konung?" — Förrädaren spratt

till, men herr Tord berättade hvad som föranledt hans

fråga. Derpå grep han honom vid halsen, förklarade

honom Icir sin fånge och lät sina svenner föra honom till

Warnhems kloster.

Väskan med brefven sändes till konungen, som då

befann sig i Vadstena. Bestörtning och harm väcktes

hos honom helt naturligt öfver sä mycket förräderi •, likväl

blef straffet ej det, ett sådant brott förtjent. Måhända
kände sig konungen ej ega tillräcklig kraft mot de

mäktiga herrarne. De dömdes att mista vissa förläningar.

Endast fru Brita, som synes ha varit själen i stämplingarna,

dömdes till döden, men blef på sina anförvandters för-

böner benådad.

Så länge den ädle och ridderlige Tord Karlsson lefde,

förmådde förräderiet föga uträtta. Hans bana blef dock
ej lång. Under ett besök på sitt nyanlagda fäste Carls-

borg i Viken mördades han en natt (1456) af en dansk,

som han hade i sin tjenst. Med herr Tords död var

Karls lycka förbi.

Tvcnne andra ädla och ridderliga män framträda

vid denna tid på händelsernas skäde])lats; den ene ar

Nih Bosson af Natt och Dagslägten, men som efter sin mor
upptog namnet Sture och den andre Sten Gustafsson

(Sture). Den gren af Stureslägten, som med den förre

begynner, bör derför väl skiljas från den gamla Sture-
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slägten, som förde trcnnc sjöblad i vapnet; till denna

hörde herr Sten Gustafsson Sture.

På nyåret 1457 höll konung Karl bröllop för iierr

Nils Bosson och den döde marsken Tord Karlssons syster

Brita KarhdoUer (Bonde). Allas ögon strålade af glädje.

Erkcbiskopens fränder sutto som gäster vid konungens

bord, och erkebiskopen sjclf svor de heligaste eder om
trohet och tillgifvenhet. Men knapt voro festligheterna

till ända förrän han uppträdde inför högaltaret i Upsala

domkyrka, aflade sin erkebiskopsskrud, samt iklädde

sig svärd och harnesk med löfte att icke aflägga dem,

förr än han fördrifvit Karl ur Sveriges rike.

Mot Karl hade missnöjet tilltagit med otrolig hastighet:

bland de store, för det han ej nog frikostigt utdelade slott

och län, bland presterne för den räfst han låtit öfvergå

kyrkan 1454, och bland allmogen för de dryga skatterna.

Hos de sistnämnde fann missnöjet en ytterligare näring

genom den missväxt och hungersnöd, som under sista

åren hemsökt landet, och som lät skattebördorna kännas

dubbelt betungande.

På väg söderut för att från Danskarne återtaga

Öland, möttes Karl af underrättelsen om Jöns Bengtssons

uppror. Han skyndade tillbaka, men blef nära Strengnäs

ötverrumplad af erkebiskopen, som på isen gått öfver

Mälaren från Vesterås. Konungen stridde med förtviilans

mod; men måste, efter stor manspillan, sjelf sårad

fly till Stockholm. Snart stod upprorshären utanför hufvud-

stadens portar. Karl, som såg sin sak förlorad, satte en

del af sina skatter i förvar i Svartbrödraklostret, förde

en annan del om bord på sina fartyg och afseglade till

Danzig den 27 Februari 1457.

29. Erkebiskop Jöns Bengtsson och

konung Kristian.

Unionspartiet hade nu åter kommit till vählet och

erkebiskopen och herr Erik Axelsson (Tott) blefvo riks-

föreståndare. Den senare tillhörde en på den tiden

mycket mäktig dansk slägt, som inilyttat till Sverige.
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Medan Erik Axelsson gick öfver till Finland för att för-

säkra sig om denna del af riket, samlade crkebiskopcn

omkring sig unionsvännerna i Sverige. Grenom falska

eder och löften drog han på sin sida allmogen och

Stockholms borgare; så fort han trodde sig försäkrad om
dessas trohet, afsände han bud till Danmark för att bedja

konung Kristian komma öfver med en stark här och

flotta. Denne lat ej bedja sig tvenne gånger. Pingsttiden

1457 anlände han till Stockholm och hyllades till konung

med upprepande af det vanliga skådespelet, att mot rättig-

heten att bära kunganamn afstå makten åt de store.''

Sålunda var "den härliga förbindelsen" såsom unionen

någon gång kallas i tidens handlingar — åter en verk-

lighet. Men Kristians regering, så lofprisad i Danmark,

blef i Sverige blott ett frö till nya söndringar.

För inlösen af Slesvig och Holstein, der det gamla

furstehuset utslocknat år 1450 — behöfde Kristian mycket

])enningar. För detta ändamål pålade han icke blott

dryga skatter utan sammanskrapade allt hvad han möjligen

kunde åtkomma. Ett lyckligt fynd gjordes genom upp-

täckten af Karls skatter i Svartbrödraklostret i Stock-

holm, och ett annat i en större penningesumma, som

konung Erik nedsatt i Vadstena kloster. FörölVigt lånade

han livar helst möjlighet visade sig, oftast utan att betala.

Kristians snikenhet uppväckte öfverallt förai^gelse ; folket

kallade honom en "bottenlös taska" och sade, att lian

var "en riksens förderfvare."

Vid midsommartiden 1463 drog Kristian öfver till

Finland för att företaga ett härtåg mot Ryssaime. Under

tiden passade Uplandsbönderna på och tågade till Stock-

holm, der de förmådde erkebiskopen att skänka efter

den senast pålysta skatten. Skyndsamt vände konungen

tillbaka, gaf under en häftig ordvexliug erkcbiskoi)en

skulden för allmogens olydnad samt förde honom fängslad

till Köpenhamn.
Den djerfva handlingen uppretade icke blott erke-

biskopens fränder utan äfven bönderna, som i den fångne

sågo ett offer, för hans välvilja att befria dem från gärden.

Biskop Kettil Karlssou (Vase) i Linköping, crkebiskopens

syskonbarn, stälde sig i spetsen för ett uppror och ])å

Hälleskogen norr om Vesterås mötte bondehäi-en konungens
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trupper. Biskopens krigsfolk utgjordes förniimligast af

Dalkarlar, som lägrat sig i skogen bakom djupa förhugg-

ningar och mellan dessa instängdes den kungliga hären.

En häftig strid uppstod. Kristian, som var mycket högväxt,

bar vid tillfället en grön hatt, så att han lätt var igenkänd,

hvarför ock många dalpilar riktades på honom. "8kjut

på mannen i gröna hatten, det är visst konungen sjelf!"

— sade en bonde till sin sidokamrat; pilen flög af och

träftade den gröna hatten. "Guds död!" ropade konungen,

"dessa bönder skjuta mig ihjäl," samt drog sig skyndsamt

tillbaka. Med en förlust af 1,600 man kom han till

Vcsterås, der han i hast upphäfde belägringen af slottet,

samt fortsatte återtåget under nya nederlag, tills han

uppnådde Stockholm. —
I detta sakernas skick närmade sig konimg Karl

med skepp och folk från Danzig; när detta blef bekant,

"kom ett anskri bland bönderna att de ville hafva Karl

till konung igen" — samt att "'Sveriges rike af ålder

varit ett konungarike och icke något prestagäll." Biskopen

och herrarne, så gerna de undvikit det, måste gifva

efter för folkets vilja, och Karl Knutsson blef efter sju

års landsflykt sommaren 1404 för andra gången Sveriges

konung.

Denna glädje vardt emellertid ej långvarig. Vid

sin återkomst till Köpenhamn lösgaf Kristian den längne

erkebiskopen, sedan denne under knäfall afhedit sina för-

seelser samt återsände honom, till Sverige med oinskränkt

fullmakt att der låta och handla på konungens vägnar.

Knappt återkommen till fäderneslandet förenade han

sig med biskop Kettil, hvarpå de begge prelaterne

på nytt höjde upjtrorsianan. Dalkarlar och Uplänningar

skyndade till konungens hjelp, men lörmåddes af bisko])

Kettil att vända tillbaka. Förrådd och öfvergifven på
alla sidor, såg Karl ingen annan räddning än att återigen

afsäga sig kronan. Med Ilaseborgs slott och län i Finland

till underhåll, underskrcf han, den 30 Jan. 1465 sin

afsägclsc af krona och rike, samt begaf sig till sitt län,

der han lefde ett par år i iattigdom och biitryck. Biskop

Kettil blef nu åter vald till riksföreståndare, men bort-

rycktes redan hösten samma år (14(55), af den i Stock-

holm härjande pesten, hvarefter erkebiskop Jöns pä rådets
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anmodan trädde i spetsen för riksstyrelsen. Han innehade

nu åter makten, denne horrsklystnc man, som skref

sig "Vi Jenis med Guds näde erkebiskop i Upsala, Sveriges

furste och på denna tid höfvidsman och riksens före-

ståndare i Sverige." Hvilka planer han hvälfde i sin

själ, derom har han Icmnat verlden i ovisshet. I Sverige

kunde man icke frigöra sig från den tanken, att han i

hemlighet höll riket konung Kristian tillhanda. På möten
med Danskarne, gaf han sken af att så också förhöll sig;

men något allvarligt steg i denna riktning hördes ej af.

I sjelfva verket hade Unionspartict förlorat en god
del af sitt inflytande. Hatet till Danmark och danskt

välde i Sverige hade efter hand begynt antaga mer
bestämda former, så att den stja'else, som ej var i botten

svensk, hade föga utsigter att blifva beståndande.

Att erkebiskop Jöns under sådana förhållanden icke

länge skulle förmå behålla makten var naturligt. Det
var, om man så vill kalla det, en politisk instinkt, som
sade folket, att den stolte och häftige prelaten icke var

dess man och något förtroendets band dem emellan blef

aldrig knutet. Allmogen hade helt andra försvarare och

till lycka för Sverige var dess sak vid denna tid äfven

fosterlandets. Sådana försvarare voro den förut nämnde
ädle och ridderlige Nils Bosson Sture (af Natt och Dag-
Sturarne) och hans vapenbroder herr Sten Gustafsson

(Sture). Desse slöto sig till Karl Knutsson, voro erke-

biskopens förklarade motståndare samt dcrföre af honom
bemötta med det största misstroende. Karl sjelf fann

sig på Raseborg så noga bevakad, att han i ett bref

till Nils Sture klagar, det han ej vågade afsända en

skrifvelse af farhåga att den skulle komma i oblida

händer; "han visste ej", säger han, "hvem han skulle

sätta lit till." Så hade erkebiskopcn uppfylt landet med
oi'0. Slutligen blef Nils Sture af honom kallad till Stock-

holm, men då herr Nils fick höra, att erkebiskopcn

utfärdat befallning om hans gripande, seglade han 1466
öfver till Finland, för att föi'säkra sig om den mäktige
Erik Axelssons (Tott) beskydd. De lofvade hvarandra

bistånd och följdes åt till Stockholm. Under vägen
möttes herr Nils af underrättelsen, att erkebiskopen låtit

uppbränna hans gård Pennimjly i Upland,
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r Då Nils Sture anländt till Stockholm, bestämdes ett

möte mellan honom och ärkebiskopen i Storkyrkans

saki-istia. De möttes en morgon vid åttatiden. Den
senare förde ett högt språk, men herr Nils sade: "ni

talar nu stora och stolta ord, dock torde det hända, att

jag kortare tid, än ni menar, lider denna skymf. Utan

lag och dom hatven ni sköflat min gård och med våld

tagit min egendom. Men så mycket kan jag väl få igen,

om Gud så vill, och då skall jag ock passa på tid och

stund, lita derpå, herr erkebiskop!" — Erkebiskopen

svarade med stolt förakt.

Frän Stockholm begaf sig Nils Sture till Penningby

och derifrån till Gestrikland och Dalarne, hvilka land-

skapers allmoge han kallade under vapen, för att åter

upphöja konung Karl på Sveriges tron. Erkebiskopen

å sin sida var ej heller overksam, utan skyndade att

åter närma sig konung Kristian. I september 14GG upplät

han Stockholms slott åt Ivar Gren mot förpligtelse, att

denne skulle hålla slottet danske konungen till hända.

Under dessa brytningar mellan maktens innehafvare

Öfvergingo de mäktige Axelsönerna (Tott) från Unions-

partiet till Karl Knutssons vänner. Det är förut omtaladt,

att Erik Axelsson Tott, jemte biskop Kettil en gång blifvit

utsedd till riksföreståndare. Emedan Konung Kristian af

någon anledning indragit slägtens förläningar i Danmark,

öfvergingo herr Erik och hans bröder till unionspartiets

motståndare, och slöto sig till Karl Knutsson. Samtidigt

härmed friade Ivar Axelsson till Karls dotter Magdalena,

och bröllopet firades den 14 September 14(36 med mycken
ståt på Nyköpings slott. Under bröllopshögtidlighotcrna

hölls ett herremöte, då brudgummens bi^or Erik Axelsson

af de församlade valdes till riksföreståndare.

Omedelbart derefter drogo herrarne till Stockholm.

Underhandlingar öppnades med erkebiskopen, som icke

visade mycken benägenhet att lemna makten ur sina

händer, men den uppretade menigheten stormade till

samlingssalen under utrop: "vi vilja ej hafva erkebiskopen

till vår konung." Erkebiskopen vågade ej, om han ville

behålla lifvet, trotsa påtryckningen från folket. Han afsadc

sig riksföreståndareska})et och uppgaf Stockholms slott

den 18 oktober 14GG.
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Samtidigt hade Nils Sture med Balkarlarae kommit
till Västerås oeh derifrån på flera landskaps vägnar
afsändt kallelsebi*ef till Karl Knutsson att än en gång
åtaga sig regeringen. Erkebiskopen begaf sig i början

af 1467 till Danmark, der han med öppna armar blef

mottagen al" konung Kristian. På sommaren kom han
med en flotta till Stockholm och började belägra staden,

under det hans vänner, bland dem den tappre Erik

Karlsson (Vase), biskop Kettils broder, stridde mot Nils

Sture. Men en natt öfverrumplades erkebiskopen och

danske marsken Klas Rönnow af herr Erik Axelsson.

Med knapp nöd lyckades de rädda sig till skeppen,

hvarefter erkebiskopen flj^dde till Öland. Han dog innan

årets slut på Borgholms slott, efter att ha emottagit

underrättelse om, att hans bittraste fiende, den af honom
besegrade Karl Knutsson, ånyo öfvertagit styrelsen af

Sveriges rike.

I spetsen för allmogen hade Nils Sture till slut

genomdrifvit sin vilja; Axelssönerne, Ivar, Erik, m. fl,

hade förenat sig med honom om Karls återkallande, och

i november 14(37 inträdde den tvänne gånger fördrifne

ädlingen för tredje och sista gången på Stockholms slott

såsom Sveriges konung. Med Sturarnes tillhjelp lyckades

han oaktadt Kristians stämplingar behålla ki'onan till sin

död. Bland hans ovänner fortfor Erik Karlsson (Vase)

i det längsta att föra svärdet. Han hade äfven en tid

framgång, så att han skref till sin hustru, att han snart

hoppades la sätta drottningkronan på hennes hufvud.

Men vid ett djerft infall i Dalarne, stäcktes hans makt
och hans högt sväfvande planer. Han blef först i grund

slagen af Sten Sture norr om Hedemora, och sedan af

Sten och Nils gemensamt vid Oppboga färja, då hans

här upplöste sig, hvarefter han sjelf med knapp nöd

undkom till Danmark.
Detta tilldrog sig i slutet af 14G9 och på nyåret 1470.

Fram på våren samma år afled konung Karl Knutsson.

På dödsbädden öfverlemnade han riksstyrelsen åt sin

halfsysters son Sten Sture, i det han tillrådde honom
att aldrig eftersträfva konunganamn, "ty", sade han,

"den ärelystnaden har bräckt min lycka och kostat mig

lifvet."
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30. Sten Sture den äldre.

68. Sten Sture don äldre.

Då konuug'

Karl dog', befann

sig Erik Karlsson

med en liop danska
skepp i Stockholms-

skären, beredd till

nya stämplingar

och fejder. Så väl

han som hans med-
hällare arbetade

för att Kristian

skulle få kronan

och denne lät bref

efter bref utgå till

svenskarne, påmin-

nande "sina trogna

undersåter i sitt

rättmätigt tillhö-

rande konunga-

rike", att han icke kunde "öfvergifva hvad han af Gud
hade fått rätt till" o. s. v. — För Sten Sture, som ej

hade annan rätt att åberopa sig på, än sina tjenster

mot fäderneslandet och Karl Knutssons i dödsstunden

yttrade önskan, att se herr Sten intaga hans plats, föll

det sig ej så lätt att uppträda mot Danmarks mäktige
konung, eller motsätta sig de svenska herrarne, af

hvilka hvar och en ansåg sig vara makten lika nära

som lian. Men hos Sten Sture fans hvad de andra saknade,

en klok och torsigtig hofsamhet i förening med en okuHig
kraft. Så genomgick han det svåra profvet att mellan
stridiga intressen lyckligt uppnå det mål, dit Kristian och
Here med honom förgäfves sträfvade. Börjande med att

kraftigt bekämpa unionsvännerna, som både i vestra delen

af riket och i Mälartrakten gingo anfallsvis till väga
— och hfiruti troget understödd af den ridderlige Nils

Sture, slutade han med att i grund slå konung Kristian

sjelf Redan dessförinnan hade han vunnit så mänga
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vänner, att han på en herredag- i Arboga i slutet af
april 1471 valdes till Sveriges rikes höfvidsman eller

till Riksföreståndare.

På sommaren 1471 närmade sig konung Kristian

med sin flotta Sveriges hufvudstad. Den 10 juli kunde
man från tornet Kärnan på Stockholms slott se de danska
skeppen, der de kommo seglande in under Djurgårds-
landet. Ingen af Sturarne var för tillfället i staden, men
den nyvalde erkebiskopen Jahob Ulfsson, en fosterländskt

sinnad man, uppehöll Kristian med underhandlingar, till

dess man hunnit träfta nödiga försvarsanstalter. Den 4
september hölls ett möte i Vadstena, hvarifrån man skref

till erkebiskopen och rådet i Stockholm, "att eftersom

Kristians styrelse varit Sverige till stor skada och man
ej kunde förlita sig på hans bref och löften, så hade de

09. Arboga.

församlade beslutit följa herr Sten till Stockholm och

afvärja rikets förderf" Härigenom stärktes sinnena i

hufvudstaden till ett blifvande försvar, under det Kristian

landsteg och uppslog sitt läger på Brunkeboig, beredd
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Ull strid. Kanonerna från danska lägret började spela

mot staden, och konungen och hela hans här voro fullt

förvissade om segern. Hånfullt skämtande talade man
om herr Sten, som icke tordes fram, och konungen skall

hafva yttrat: "herr Sten slinker mellan skog och dike

men vi vilja stupa honom med ris såsom en af våra små-

svenner."

Emellertid hade Sten Sture samlat folk och i O.ster-

götland sammanstött med Nils Sture, och båda hade

loivat hvarandra att hålla tillsammans som bröder och

hafva lif och blod osparda för laderneslandet. Innan

Svensk historia. 9



194 MKDKLTIDKN.

några fiendtlighetcr änuu börjat från 8tiirarnes sida,

sände herr Sten ett bud till Kristian ocli erbjöd honom
tull frihet att i fred tara hem igen. Härpå gaf Kristian

til! svar att han icke tänkte låta befalla sig af sin små-
dräng och svor vid "Kristi fem sår", att han ej kommit
till vStockholm för att vända åter med ofiirrättadt ärende,

hvarpå han skipade sin här i tre flockar, af hvilka han
uppstälde en pä Brunkeberg, en vid Klara kloster och

en vid skeppen.

A sin sida redde sig riksföreståndaren äfven till

strid. Med några korta kärnfulla ord yttrade han till

sitt folk: "viljen I med frid i Sverige bo, viljen I med
äran lefva, så stånden fast med mig i dag. Så visst

som jag heter herr Sten, vill jag i dag våga mitt lif att

afvärja Sveriges skada. Viljen I det, så räcken upp
edra händer." — "J;i, ja, vi vilja det!" — genljöd det

genom hela bondehären och alla uppsträckte sina händer.

Sedan den heliga messan var hållen, satte sig Svenskarnc
i rörelse under afsjungaude af "St. Görans visa". Nils

Sture med Dalkarlarne gjorde en omväg för att taga

fienden i ryggen.

Klockan elfva iöriniddagen den lU oktober började

slaget. Tvenne gånger stormade Svenskarne uppför Brun-

keberg, men måste åter vika tillbaka. Vid det andra

anfallet träffades Konung Kristian i munnen af ett skott,

så att han måste låta föra sig ur striden. Då drog Sten

Sture för tredje gången uppför höjden. Framför hans

häst gick en bonde, som hette Björn Starke med ett

bredt slagsvärd och röjde väg för riksföreståndaren, under

det han som oftast tillropade honom: "följen mig, herr

Sten!" — Då Sturen såg att han ej kunde intaga hiijden,

vände han sig mot Danskarnes högra flygel, som stod

nedanför berget vid Klara kloster. För att understödja

sina landsmän störtade de danska riddarne från höjden

ned åt slätten och anföllo med största häftighet. Men
Svenskarne stodo dem manligen emot, täflande om att

våga lif och blod för frihet och ära. Samtidigt skedde

ett utfall från staden och i det mest afgörande ögon-

blicket anlände Nils Sture med Dalkarlarne. Nu var

allt motstånd från Danskarnes sida förgäfves. Danne-

brogen sjönk till jorden omgifvcn af femhundra danska
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riddares lik. Allt upplöstes i den vildaste flykt. Eu
mängd Danskar drunknade under sina bemödanden att

uppnå skeppen, ett stort antal togs till fånga och danska

riksfanan toU i Svenskarnes händer.

Efter detta nederlag afseglade Kristian till Danmark

och Sverige blef i lång tid fredadt för Danskarnes anfall.

Nu följde några år af lugn och lycka för det af

inre strider utmattade fäderneslandet. Under Sten Stures

vårdande hand läktes de blödande såren inom kort. Stödd

på allmogens tillgifvenhet och i rådslagen ledd af sin

klokhet och måtta, blef han för Sverige ej blott en statens

styresman utan en verklig fader och vän. Med öppen

blick för allt, som kunde
lända till fäderneslandets

båtnad, stadgade han att

"hvar stad skulle styras

af infödde svenske män,
som der hafva liggande

grund." Stadsmannanä-
ringar befrämjades genom
frimarknader, förbud mot
landsköp och myntets
nedsmältning. För jord-

brukets förkofran sökte

han verka genom förbud

mot hemmansklyfning,
påbud om gästgiiverier,

vägrödjning och brobygg-

nader. För den veten-

skapliga bildningens rot-

fästande inom landet inrättade han i samråd med erke-

biskop Jakob Ulfsson Sveriges första högskola i Upsala,

hvarjemte boktryckerikonsten infördes i landet under
hans tid.

Den vackraste sidan af Sten Stures styrelse är dock
hans förhållande till svenska allmogen. Tillsammans
hade de i slaget på Brunkeberg räddat fosterlandets

sjelfständighet, tillsammans uppehöUo de dess anseende
mot ingrepp af orostiftandc partigängare. Hans sak var

fosterlandets, och i rådsluten om dess väl mötte han
svenska bonden, bergsmannen och köpstadsmannen. Det

Jakob tntssons vapen.
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var hos honom en förening" af hvad som utmärkt både

Margareta och Engelbrekt. Mången gäng såg man honom
inträda i bondens stuga, helsande husbonden, hans hustru

och barn med handslag och gifvande sig i samspråk med
dem ej blott om hvad som rörde riket, utan om deras

enskilda angelägenheter. Strängt höll han ock på bondens

rätt. "Herr Sten låter förr sitt lif — sade man —
"än han ser ett får afhändas bonden med orätt." Också
förlitade sig hvar man så fast på hans ord, att då

han bekräftade något med sin vanliga ed: "så sant som
jag är en ärlig man och förer tre sjöblad i mitt vapen" —
trodde man mera derpå än på andras heligaste eder.

72. Qvarubohuen i Upsala. (Läroverkets äldsta säte.)

Sedan Kristian för Sveriges återvinnande fåfängt

frestat vapenlyckan, sökte han ernå målet på under-

handlingarnas väg. Möten höllos nästan hvarje år, dä

det ifrigt arbetades på unionens återställande, försöken

blefvo dock fruktlösa under Kristians lifstid. Slutligen

dog han 1481. Nu alTärdades bud från danska riksrådet

till Sverige och Norge, att ötverenskomma om gemensamt

konungaval. Men detta försök mis.slyckadcs helt och

hållet. Norrmännen ville begagna tillfället till att frigöra

sig från föreningen med Danmark och begärde hjelp från
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Sverige; dä denna iiteblef, valdes Kristians son Hans
till konung- i Danmark 1481 och i Norge 1483.

På hösten det sist nämnda året hölls ett möte i

Kahnm\ der de svenske herrarne mot beviljande af fri-

heter, som. helt och hållet beröfvade konungen all makt,

valde samme Hans eller Jolum den andre till konung
äfven i Sverige. Genom detta beslut, i historien kändt

under namnet Kalmar recess, bestämdes hufvudsakligen

följande: vid bortgifvande af slott och län skulle konungen

73. Kalmai' slott.

helt och hållet rätta sig efter rådet; icke intaga någon
utlänning i sitt råd eller åt någon sådan öfverlemna
slottslofven ; icke draga inländske herrar någon "van-
börding" öfver hufvudet; icke pålägga olaga skatter;

icke tbra några af rikets inkomster utur landet, utan
inlägga öfverskottet af skattemedlen till förvarande på
Stockholms slott. Herrarna skulle ega rätt att befästa

sina gårdar, och konungen skulle icke ogunstigt upptaga,
om förhållanden tvingade någon af dem att begära gisslan,

innan han Icmnade konungen inträde på sin gård. Konungen
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tinge ej tbrminska trålset hvarken genom köp eller

torpantning af frälsegods, och ingen ofri*) skulle få

törvärfva sådant. Konungen skulle på intet sätt till-

tala Sten Sture, Nils Sture, Ivar Axelsson eller någon
annan af Sveriges inb^^ggare tor hvad som förut timat;

— och slutligen skulle Gotland återställas till Sverige."

T den sista punkten låg en stötesten för konungen såsom

Danmarks herre, emedan Danskarne helt naturligt ej

ville samtycka att afstå hvad de en gång fått i händer,

hvartöre ock, oaktadt recessen var beseglad, fjorton år

förgingo, innan Hans i verkligheten blef Sveriges konung.

Säkerligen skulle uppskofvet blifvit ännu längre, om ej

oenighet utbrustit mellan herr Sten Sture och några af

de svenska herrarne ; Ivar Axelsson (Tott), som innehade

Gotland såsom törläning, öfverlemnade ön åt konung
Hans, och denne behöll densamma tvärt emot vilkoret

i Kalmar recess. Sten Stures förnämsta stöd bland

herrarne, Nils Sture, afled år 1494. Fiendtligheter upp-

kommo och krig utbröt mellan Sverige och E.yssland.

Sjelf begaf sig Sten Sture öfver till Finland mot slutet

af året 1405, men missnöjet hemma förlamade hans verk-

samhet, hvarfore han öfverlemnade befälet öfver trupperna

åt Svante Nilsson Sture och skyndade tillbaka till Sverige.

En för svenska vapnen ärofull framgång från detta krig

är likväl att anteckna. Knut Posse, en tapper och oför-

skräckt man, med en handfull krigare försvarade sig

länge och modigt mot en stor rysk här. Hans käcka

motstånd kröntes med Ij-cka. En dag nedstörtade med
förfärligt brak ett af fästningstornen, hvilket skrämde

fienden så, att han hals öfver hufvud begaf sig på flykten

och upphäfde belägringen. Sägnen har velat veta att

Posse, som under resor utrikes lärt känna det då nyligen

uj)pfunna krutet, använde sådant för att spränga i luften

tornet jemte el t stort antal Ryssar, och har sålunda gifvit

upphof åt den gängse berättelsen om den s. k. Viborgska

smällen.

Kort efter Nils Stures död hade missnöje uppstått

hos herr Svante, emedan riksföreståndaren vägrade att

till honom aflemna hans förläning Stegeborg, fastän crke-

*) Ofrälse.

I
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biskopen och flora af riksens råd lade; sig nt för honom.

{ kriget mot Ryssland liado han vnnnit synnerlig nt-

niärkolse för klokhet och mannamod. Hösten 14U(), då

han andra gängen töljt riksföreståndaren öfver till Finland,

ville han återvända hem. Härtill ville St(!ii Slnre icke

sjimtycka-, men då hvarkcn böner eller löften lijelptc^

örgryramades riksföreståndaren och kallade honom en
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"fältflykting", som "rymde undan rikets baner." Detta

var en skymt', som den tappre riddaren icke kunde för-

draga. 8ä fort han hemkom, förenade han sig med
erkebiskopen och de andra herrarna, som voro herr Stens

motståndare.

På en herredag i Stockholm i febr. 1497 anklagades

Sten Sture, att ha varit vållande till ryska kriget, att

ha lemnat Finland utan försvar, att ha indragit bönderna

i rikets styi-else m. m. För att icke Sverige skulle

få krig äfven med Danmark — sade herrarne — måste

Sten Sture nedlägga riksföreståndarskapet, men denne

vädjade till rikets samtligc innebyggare och svarade, "att

han icke ville nedlägga sitt embete i andra händer än

deras, af hvilka han mottagit det." I^u måste svärdet

afgöra saken. Konung Hans bröt in i Sverige med en

väl rustad här, en afdelning deraf sändes att befria erke-

biskopen och Svante Sture, som belägrades på Stakets

slott. Dalkarlarne skyndade hen- Sten till undsättning,

men blefvo slagne vid Rotebro. Med deras fanor framför

sig återvändo Danskarne till Stockholm, der Sten Sture,

i tanke att det var Dalkarlarne som nalkades,, gjorde ett

utfall, men blef slagen. Nära att tillsätta lifvet hade

han ingen annan utväg än att underhandla och afträda

riksstyrelsen till danska konungen.

Hans blef nu erkänd för Sveriges konung, och Sten

Sture erhöll i förläning hela Finland, Nyköpings samt

Svartsjö slott och län m. m. Vid sitt högtidh'ga intåg

i hufvudstaden, ledsagades konungen af herr Sten, då

enligt berättelse, Hans skämtande skall ha frågat denne,

"om allt vore väl tillredt på slottet, så att han och hans

gäster kunde göra sig glada." Herr Sten pekade då på

de bakom ridande svenska herrarne och svarade i samma
skämtsamma ton: "det lära dessa veta bäst, de hafva

både bakat och bryggt, och torde väl göra eder detsamma,

när de kornma sig före." Vid kröningen den (26 Nov.

1497) slogos femtio väpnare till riddare; herr Sten nämndes

till rikshofmästare (drots) och Svante Sture till riks-

niarsk.

Svenskarnes missnöje med konung Hans lät icke

länge vänta på sig. Hans utländska fogdar, hans förbund

med Ryssland, men framför allt den omständigheten.
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att han med svärdet i hand hade vunnit Sveriges

krona, var allt saker, som stälde den nyblithc konungen
i ogynsamt torhållande till svenska folket. När han

sedan från så väl Sten som Svante Sture indrog flera

forläningar, återstäldes snart vänskapen mellan dem särat

mellan herr Sten och de andra svenska herrarne. Bland

dessa senare njjpträdde vid denna tid en ny kämpe för

det nationelt svenska intresset, nämligen den nyvalde bi-

skopen i Linköping, Hemming Gad, en man af mycken
lärdom samt lysande vältalighet, men afsvuren fiende till

Danmark. Skarpsinnig, vaksam och i faran rådig, begag-

nade denne man hvarje tillfälle att omintetgöra unionen.

Snart yppade sig också de bästa utsigter härtill. Konung
Hans hade upptagit de holsteinska herrarnas gamla plan att

kufva den frisiska befolkningen i Ditmarsken, som bakom
sina vallar och grafvar hittils alltid med lycka afvisat hvarje

eröfringstorsök. Med en väldig här inryckte Hans vintern

år 1500 i det sumpiga kustlandet, men led vid Hemming-
stedt ett fullkomligt nederlag och kunde med möda rädda

sig in på sitt eget område.

När underrättelsen härom kom till Sverige, begynte de

missnöjde röra på sig. Då konungen följande året ankom
till Stockholm, framförde Sturarne på rikets vägnar klago-

mål dcröfver, "att ehuru Hans varit Sveriges konung i flera

år, Gotland ännu icke blifvit återlemnadt, att utländska

slottshöfdingar tillsattes, att skatterna utfördes ur landet

o. s. v." — Konungen sökte väl genom eftergifvenhet

förekomma missnöjets utbrott, men förgäfves; upproret

utbredde sig öfver landet och Sten Sture valdes åter

till riksföreståndare (1501). För att kufva upproret skyn-

dade Hans lid li;v(''niurk att samla krigsfolk. Under
tiden försvarades Stockholms slott af hans gemål drottning

Kerstin*), som uppehöll svenska belägringshären i åtta

månader, tills hunger och sjukdom så förminskat hennes

försvarstyrka, att endast sjuttio''man åtorstodo. Då måste

hon dagtinga. Tre dagar dcrefter anlände konungen
med danska flottan. Då han fick veta, att slottet redan var

uppgifvet, återvände han till Danmark, men härjade på
återvägen svenska kustcrnc. Drottningen, som mot gifven

*) Kristina af Sachsen.
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lejd qvarhöUs, bemöttes med mycken aktning, men fri-

gafs ej förr än hösten 1503. Emellertid hade Norr-

männen följt Sveriges föredöme. Under ledning af den

mäktige Kmib Älfsmn uppsade de unionen och valde

Knut till riksföreståndare; men denne blef kort derpå

försåtligen mördad af Danskarne, hvarpå den tjuguårige

prins Kristian qväfde rörelsen i norska adelns blod.

Drottning Kristina, som efter Stockholms fall uppe-

hållit sig i Vadstena kloster, skulle nu återvända till

Danmark. Hon beledsagades till gränsen af riksföre-

ståndaren, som på återvägen insjuknade och dog nära

Jönköping den 13 december 1503. Folket sörjde honom
djupt och misstänkte i sin sorg, att dödsorsaken var

förgift. Bland Sten Stures vänner var hans bortgång

deremot ej oväntad. Redan i mars 1502 skref Hemming
Gad till Svante Sture: "tänk uppå, att Sveriges rike

hänger på Eder frän denna dag, ty herr Sten orkar icke

länge förestå det. Han är borta torr än vi veta ordet

af, och i hans dödsstund är det nödvändigt, att vi alla

äro öfverens." Sten Stures död hölls hemlig, till dess

bud hunnit anlända till Stockholm, och rådet hunnit

sammanträda. Till riksföreståndare valdes

31. Svante Nilsson (Sture).

Det var i januari 1504, som detta val försiggick.

Följande vår firade den nye riksföreståndaren sitt

bröllop med fru Märta Ivarsdotter, enka efter den tappre

riddaren Knut Alfsson, han som förgäfves sökte tillkämpa

Norrmännen friheten, och mot gifven lejd blifvit utlockad

till Aggerhus och trolöst dödad.

Svante Sture var "en tapper och ärlig man", djert,

tilltagsen och oförtruten i sitt bemödande för Sveriges

väl. Hastig och liflig till lynnet, kunde han väl förifra

sig, men var snar till försoning. Sveriges allmoge älskade

honom högt liksom hans företrädare. Båda voro likväl

mycket olika, företrädaren betänksam och försigtig, herr

Svante åter rask i handling och oförviigen, utan denna

noggranna beräkning af alla förhållanden, som så ofta

förde segern på Sten Stures sida. Svante företer i sin
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person mera bilden af en krigare än af en statsman.

8å har man en sägen om hans mandom, att ingen blef

upptagen biand hans män, som blinkade vid ett yxhugg
tätt förbi ögonen, och om hans godhjcrtenhet, att han

hellre tog kläderna af kroppen, än lemnadc en at

sina män hjelplös eller obelönad.

Hvad som brast herr Svante sjelf i statsklokhet,

ersattes i rikt matt genom tvenne män, som troget stodo

vid hans sida under hans styrelsetid, nämligen Erik Tures-

son {BieJIce) och Hemming Grad. Den förre hade Viborgs

slott i förläning och tillvällade sig en vidsträckt makt
i Finland, men försvarade landet manligcn mot Kyssland,

medan riksföreståndaren och Hemming Gad lågo i ständigt

krig med Danmark. — Kalmar och Borgholm voro ännu
i Danskarnes händer. De båda slotten belägrades af

Svante Sture och Hemming Gad-, de intogo Kalmar stad,

men slottet försvarade sig med framgång, hvarefter ett

ötillestånd afslöts att gälla till sommaren 1505, då ett

unionsmöte skulle hållas i Kalmar. Konung Hans ankom
också dit, åtföljd af danska och norska rådsherrar, sände-

bud från Sachsen och Skotland samt med en här af

3000 man. Men varnad af Erik Turesson, som påminde
om Knut Alfssons öde, infann sig ej Svante Sture. Då
svenske riksföreståndaren och svenska rådet utehlefvo,

förklarades de af konung Hans för upprorsstiftare. Vid
ljud af pipor och trumpeter instämdes Svante Sture och

de svenska herrarne att stå till rätta i Kalmar inför

danska riksrådet. Då herr Svante och de öfrige anklagade
ej instälde sig, dömdes de för majestätsbrott att mista

lif och gods, hvarpå domen kungjordes öfver allt i Norge
och Danmark. Saken hänsköts ock till Tysklands kejsare,

hvilken vid denna tid ansågs som hela Europas världslige

herre. Han inkallade Svenskarne inför sin domstol ; men
då de anklagade icke heller här instälde sig. förklarades

riket i aU, så att det gafs till pris åt hvilken eröfrare

som ville taga det.

Svante Sture och Hemming Gad läto emellertid ej

förskräcka sig, utan fortsatte kriget med samma kraft

som förut. Den senare ansattes af både påfven och
crkebiskopen med hotelser för det han ej'! skötte sitt

biskopsembete, hvartill han oj ens låtit viga sig, men
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han lemnade hotet utan afseende för sitt föresätta mål,

att utkämpa striden mot den danska öfvermakten. Liksom
förut Sten Sture, var Hemming Gad en förträfflig folk-

ledare och högt uppburen af Svenska allmogen, den han
med sin glödande vältalighet visste hålla vid godt mod
under den svåra striden. Hans öppna, raska och hurtiga

väsen, hans kraftiga välljudande stämma, hans kärn-

fulla språk, ej danadt i hofvets salar, men rent och

fosterländskt, hade på bönderna en hänförande verkan.

Under sådana förhållanden fortfor oafbrutet kriget.

Först på hösten 1510 hade Hemming Gad den glädjen

att se Kalmar och Borgholms slott öppna sina portar

för Svenskarne. Samma år slöts en sextiårig fred med
Ryssland, hvarigenom Svenskarne fingo friare händer att

föra kriget mot Danmark. Några svenska herrar hade

på ett möte i Köpenhamn 1509 gått så långt i sin und-

fallenhet för Danmark, att de samtyckt att Sverige årligen

skulle betala 12,000 mark till Danmarks konung och

1,000 till hans drottning, intill dess konung Hans eller

hans son mottogs som Sveriges konung. Underrättelsen

härom spred sig kring landet, på samma tid som man
försporde Danskarnes härjningar i Finland, och väckte

den lifligaste förbittring. Pä ett möte i Vesterås i mars
1510 förklarade de tillstädesvarande, "att man ej på
några vilkor skulle tillstädja en sådan afgift; man hade

med ja och uppräckta händer afsagt konung Hans och

hans afföda, och man vore icke sinnad att gifva skatt

åt den, som med sina bröder Ryssarne stämplade allt

ondt mot riket."

Det är tydligt att detta beslut var i öfverensstämmelse

med riksföreståndarens önskningar och efter detsamma
handlade han. Liibeck var i hög grad uppretadt mot
konung Hans, derför att han sökte hindra dess handel

på Sverige. Hanseaterne förnyade derför förbundet med
Sverige och förklarade Danmark krig. Just som fram-

gången visade sig större än någonsin för de torbundna,

när Kalmar och Borgholm voro intagna, begynte Sturarnes

motparti ropa på fred och fordra, att riksföreståndaren

skulle nedlägga sitt embete, samt att den på Köpenhamns-
mötet åtagna skatten skulle utbetalas till Danmark. Ett

inbördes krig stod på fullt allvar åter för dörren, då
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.ställningen i en hast förändrades genom Svante Stures

oförmodade död.

Med sin husfru och sina närmaste hade riksföre-

ståndaren bestämt sig för att tillbringa julen i Vcsterås.

Mellan honom, hans hustru samt Lans son i första giftet, den

unge herr Sten, rådde alltid ett förhållande af den inner-

ligaste förtrolighet. Så ser man af fru Märtas bref till

sin "herre och husbonde", huru hennes hjerta var fullt

af längtan och oro, då han var borta, och huru mycket

hon gladde sig, då han skulle komma hem. Samma
bref äro äfven målande för tidens mystiskt-vidskcpliga

föreställningssätt. Så t. ex. råder hon i ett af brefvcn

sin man "att sjunga St. Sebastians messa, som kraftig

är mot all våda", vid hvilket tillfälle hvar och en af

hans svenner borde hafva ett ljus i sin hand. En annan

gång skickar hon honom en liten sked af guld, som hon

ber honom ständigt bruka. Den hade varit hennes moders

och i skaftet funnos åtskilliga helgedomar inneslutna,

"så att ingen, som dermed spisade, kunde blifva förgiftad."

Trots fni Märtas omsorger träffade döden herr Svante,

då hon och den honom så kära svenska allmogen minst

väntade det. Någon tid innan riksföreståndaren anlände

till Vesterås, hade flera silfverstreck blifvit funna i nord-

östra Vestraanland, der Sala silfvergrnfva nu är. En
hop bergsmän och allmoge från trakten var derför stämd

honom till mötes på Vcsterås slott och man var just

inbegripen i lifliga öfverläggnirgar om detta vigtiga ärende,

då herr Svante plötsligt bleknade och ville skynda ut,

men hann ej lärgre än innanför dörren till nästa rum, då

han föll till golfvet och uppgaf andan (d. 2 jan. 1512.)

32. Sten Sture den yngre.

Sedan den första bestörtningen lagt sig, blef det de när-

varandes omsorg att firsäkra den aflidnes son, den tjugu-

årige Sten Sture den yngre, om besittningen af Stock-

holms och Vesterås slott. Örebro innehade herr Sten

förut som borgherre och var sålunda strax efter faderns

död innehafvarc af tre af rikets vigtigaste fästen. Men
dermed var icke regeringsmakten gifven i hans händer. De;
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alltid vaksamma motpartiet, en qvarlefva afUnionsvänneme
valde till riksföreståndare Erik Arvidsson [Trolle), en

"gammal, lärd, förfaren och saktmodig- man," samt afgjord

vän till Danskarne. Vid Eriksmessan (d. 18 maj) hölls ett

möte i Upsala, der erkebiskopen från burspråket på råd-

huset talade till den på torget församlade menigheten,

under det Sten Sture samtidigt höll tal till folket nere på
Kungsängen. Erkebiskopen slöt sitt tal så: "de gode

män af rådet, som tillstädes äro, hafva samt^^ckt herr

Erik Tro! le för en höfvidsman och riksföreståndare."

Då svarade några ur hopen: "Vi vilja ej hafva honom.

Trollarne äro alla af den danska arten." Den unge
Sten Stures tal vann mycken anklang, men i hufvudsak

biet ingenting den gången afgjordt. I juli månad hölls

ett möte i Stockholm och här segrade Sten Stures parti

efter häftiga strider, som nära föranledt ett inbördes krig.

En ung, ädel, fosterlandsälskande och tapper ridders-

man stod nu åter i spetsen för Sveriges rike. Men äfven på
andra håll skedde vid denna tid vigtiga förändringar: de

gamle gå bort och unge män framträda i stället pä skåde-

banan. Ar 1513 dog konung Hans och efterträddes i

Danmark och Norge af sin son Kristian] 1514 nedlade

gamle erkebiskopen Jacob Ulfsson sitt embote och följdes på
Upsala erkebiskopsstol af gamle Erik Trolles son Gustaf

Eriksson. För att utplåna det gamla hatet mellan sin

slägt och Trolleätten, skyndade Sten Sture att af påfven

begära stadfästelse på Gustaf Trolles val och bjöd honom
handen till försoning framför altaret i Upsala domkyrka.
— Men den hämndgirige prelaten afslog hånfullt för-

likningen, befästade sig på sitt slott Staket och inledde

underhandlingar med konungen i Danmark.
Denne var, såsom nyss sades, konung Hans' son,

Kristian II, sedermera i Sverige kallad Tyrann eller den

Omilde. Han var född på Nyborgs slott 1481. Tidigt

visade han ett skarpt förstånd och mycken bestämdhet

i viljan, men tillika ett hårdt och grymt sinnelag. Under
sin uppfostran hos en ansedd borgare i l\ö])enliamn, kom
han i nära beröring med de lägre samhällsklasserna,

och bibehöll för dem framgent mycken förkärlek, under

det hans ovilja och misstro till adeln tilltog. När han

var tjugu år gammal uppdrog fadern åt honom regeringen



STEN STUKE DE?; YNGKE. ?07

i Norge. Här utmärkte han sig tor raskhet, mod och

kraft, men också för hårdhet och grymhet. Vid sitt upp-

stigande på tronen nödgades han mcdgitVa adeln åtskilliga

friheter, men begagnade dock hvarje tillfälle att stärka och

utvidga konungamakten. Sin ökade makt använde han
att förbättra böndernas och de lägre klassernas ställning.

I vissa delar af Danmark, hade bönderne blifvit så

beroende af de rike jordegarne, att de voro så godt som
trälar. Genom särskilda författningar voro de för lifs-

tiden fästa vid det gods, på hvilket de voro födde, och

såldes med detsamma som oskäliga djur. Dessa makt-
missbruk blefvo af Kristian förbjudna, hvarjemte han
tillrådde bönderne att, om deras herrar tbrforo med dem
mot lag och rätt, aftlytta från godset. Han förbättrade

förpaktarnes ställning, arbetade tor, att folket skulle lära

sig trädgårdsskötsel, nitälskade Ibr upplysningens spridande

bland menige man, törbjöd lärarnc att på tör hårdt och

omenskligt sätt tukta skolbarnen, äfvensom det för barnen

förnedrande försörjningssättet att genom sjungande utan-

för andras dörrar tigga sitt bröd. Borgarne i städerna

ålades att låta sina barn läsa och skrifva samt att öfva

dem i något handtverk. Presterne plägade lelva utom
sina stift och församlingar vid hofvet eller i städerna,

der de sysselsatte sig med helt andra saker än den,

som hörde till deras kall, under det deras sysslor sköttes

af vikarier. Detta ofog förbjöd konungen-, men emedan
presternas okunnighet ej var mindre än deras lättja,

anbefalde han, att inga nya prester finge vigas, utan att

genom nödiga studier ha beredt sig tor sitt embete.

Gent emot coelibatet befalde han presterne att gifta sig

hellre, än att lefva i osedlighet med sina frillor. 1 detta

så väl som i många andra hänseenden närmade han sig

lutherska kyrkoreformationens grundsatser samt trädde

i förbindelse med Luthers anhängare i Wittenberg. Det
faller af sig sjelf att så brådstörtade och genomgripande
reformer, skulle i hög grad oroa många sinnen. Han
såg sig också tvungen, då han hotades af yttre fiender,

att till någon del återtaga de påbud, han redan utfärdat.

Hvad som blef af stort inflytande på hans förbättrings-

och om.skapningsförsök var en bekantskap, som han gjorde

i Bergen med en ung onh skön Holländska vid namn
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Bijvehe, hvilken biet" han.s älskarinna. Hennes moder
Sigbrit, en kraftfull och på hufvudets vägnar rikt utrustad

qvinna, vann genom sina för den tiden ovanliga insigtcr i

handels- och penningväsendet stort välde öfver Kristian och

blef hans förnämsta rådgifvare i alla statsangelägenheter.

Kort efter det Gustaf Trolle i TJpsala afvisat Sture ns

försoningsanbud, kallades han till Telge att aflägga råds-

eden och tillsvära herr Sten sin huldhet. Erkebiskopen

uteblef. Strax derefter fick riksföreståndaren veta att Äto*

Kristersson (Oxenstierna), som var höfvidsman på Ny-
köpings slott, på erkebiskop Trolles uppmaning låtit säga

konung Kinstian, att om han med '^in krigshär ville

landstiga i Södermanlandsskären, skulle Nyköpings slott

stå honom till hända. Härmed var brytningen uppenbar

mellan riksföreståndaren och erkebiskopen. Denne inne-

slöts på Staket och uppmanades att gifva sig. Biskoparne

i Skara, Strengnäs, Vesterås och Abo lade sig emellan

och skrefvo varnande bref till honom. Sten' Sture sande

enligt beslutet på ett möte i Arboga 1517 fyra herrar,

bland dem Hemming Gad, att göra honom föreställningar

och förmå honom att utrymma Staket. Men allt tbr-

gäfves. Stolt och trotsig förklarade Trolle, att han icke

skulle uppgifva sitt slott, så länge hans blod ännu rann

varm genom hans ådror. En gifven följd af de börjande

fiendtligheterna mellan herr Sten och erkebiskopen var

en öppen brytning med Danmark. — Konung Kristian

skickade en här och en flotta till Sverige tor att under-

stödja landsförrädaren; men hären blef slagen af Sten

Sture vid Vädla*), och nu blef erkebiskopen medgörligare

att låta tala vid sig. Han erbjöd sig att uppgifva slottet

och återgå till sin domkyrka, men i så trotsig ton, att

herr Sten lät svara honom, "att alldenstund han genom
sin tredskhet vållat en strid, der så mången man fått

låta sitt lif, och han således vore intet bättre än en

mandråpare, så vore han ej heller lämplig att vara biskop.''

Nu sammanträdde en riksdag i Stockholm, der erke-

biskopen infann sig pä gifven lejd. Han försvarade sig

med trots och öfvermod, men försvaret tjcnade till intet.

Med en mun och uppräckta händer beslöto ständerna

*) Nu varande Dufvcuäs i Nacka socken utanför Stockholm.
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att Gustaf TroUe såsom den der fört afvog sköld mot

'-'sin herre och rikets föreståndare", skulle afsättas från

sitt embetc, och Stakets slott nedbrytas, "på det att

riksförrädare ej hädanefter der måtte hafva sin tillflykt."

Mot detta beslut, som snart skulle hafva så ödesdigra

följder, djerfdes ingen af de närvarande höja sin röst;

icke en gång den myndige biskopen i Linköping Hmis
Brask. För att likväl freda sig för möjliga efterräkningar

insmög han oförmärkt under sitt vaxsigill en liten lapp

med påskrift: ''Hill detta är jag nödd ocJi tvungen.^^

Efter domens afkunnande återvände erkebiskopcn

till Staket, men måste omedelbart derefter uppgifva slottet

åt sin motståndare. Den förbittrade allmogen ville slita

prelaten i stycken, och det var med möda herr Sten

kunde rädda honom, då han nedfördes till Svenska lägret.

D(!n erkebiskopliga borgen, inom hvars murar så många
stämplingar förts mot Sveriges rike, förvandlades i grus.

Erkebiskopcn sjelf fördes till dominikanerklostret i Vesterås,

sedan han först måst edeligen afsäga sig sitt embete.

Redan följande året (1518) gjorde Kristian en ny
pähelsning i Sverige. Med sin flotta och en ej obetydlig

här ankom han till Stockholm och började belägra staden.

Men inifrån landet närmade sig Sten Sture med sin

bondehär och slog Kristian vid Brännkyrka (d. 23 juli

s. å.). Under slaget fördes svenska hufvudbaneret af

den nngc Gustaf Eriksson, en ättling af den fordom danskt

sinnade Vasaslägten, hvilken liksom så många andra at

Sveriges herremannaslägter återvändt under fosterlandets

fanor.

Konung Kristian måste draga sig tillbaka, men qvar-

stannade ännu någon tid i läger utanför Stockholm. Då
intet kunde uträttas och sommaren började lida till ända,

återvände han om bord på flottan, men vidriga vindar

hindrade honom att gå till sjös, så att han blef qvar-

liggandc ända in i september månad. Emedan all till-

försel var afskuren, uppstod till slut hungersnöd på flottan.

Myteri och olydnad ökade villervallan och Kristians folk

lemnade hoptals skeppen samt sökte sin tillflykt hos

svenske riksföreståndaren. 1 denna nöd begynte Kristian

underhandla och försökte locka Sten Sture ut till sig

på flottan. Den redbare och ridderlige riksföreståndaren
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ämnade efterkomma uppmaningen, men ]ät lyckligtvis af

sina vänner förmå sig att afstå derifrån. Vid detta afslag

begärde Kristian gisslan för att sjclf möta riksföreståndaren,

dervid Österhaningc kyrka i Södertörn bestämdes till

mötesplats. Sex förnäma svenska herrar, bland dem
Gustaf Eriksson Vase, Hemming Gad och den sedermera

såsom Gnstaf Vasas tjcnare och vän bekante Lars Sigge-

son »Sparre utsändes såsom gisslan. Men knapt hade

de svenska hcrrarne kommit om bord på danska flottan,

förrän Kristian lyftade ankar och bortseglade med dem
som fångar till Danmark.

Hela det följande året (1519) tillbragtes i Danmark
med rustningar för en sista åtgörande strid. Det var

nu ej längre fråga om en förening mellan rikena, utan om
en eröfring af Sverige. Sålunda hade Margaretas stor-

slagna tanke om ett förenadt och starkt Norden urartat

dcriiän, att frågan endast gälde, att genom hvad medel

som helst göra Sverige och Norge till lydländer under

danske konungens öfverhöghet.

Till förevändning för sitt anfall på Sverige hade
Kristian tagit den bannlysning eller intei'dikt, hvarmed
påfven belagt Sten Sture för bestraffningsdomen öfver

erkebiskop Gustaf Trolle. Med en krigshär af 20,000
man inbröt Kristians beflilhafvare, faltöfversten Otto Krumiu
på nyåret 1520 i Yestergötland. Vid Bogemmd'^) möttes

den stora danska hären och riksföreståndaren, hvilken

uppstält sina trupper på Asundens is. Ehuru Svenskarnes

styrka var ringa emot fiendens stora välöfvadc hop, voro

alla vid godt mod, så länge Sten Sture sjelf ledde för-

svaret. Men redan i början af striden kom en forlupen

falkonetkula, träffade honom i låret och dödade hans

liiist. Med bestörtning sågo Svenskarne sin anförare digna

till jorden. Alla tänkte endast på att rädda sin älskade

herre, som inbäddades i en släde och fördos undan uppåt

landet. Folket drog sig efter, men stannade på Ti vreden

bakom bråtar och förhuggningar för att hindra fienden

att gå öfver skogen. Men en svensk förrädare Erih

Ah-ahamsaon (Leijonhufvud) visade Danskarnc en väg om-

*) A'u varanilu sladciii L'liicchamn,
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krin^ tbrhuggningarno, hviirettur deras skaror utbredde

sig ötVcr hela det mellersta Sverige.

8å hastigt hans belägenhet tillät, tordes Sten Sture

till Stockholm, men uppnådde ej leiVande sin resas uiäl.

Under 1'ärden öfver Björkfjärden af Mälaren utandades

han sin sista suck den 7 febr. 1520. Under djup sorg-

förde hans vänner liket till Stockholm, der den aflidnos

enka, fru Kristina NUsdottcr Gyllenstjerna med en behjerten-

het, som undanträngde smärtan öfver den egna förlusten,

redde sig att möta den annalkande fienden.

Detta var så mycket vigtigare som underrättelsen

om riksföreståndarens död hade åstadkommit en allmän

rådlöshet och för-

virring. Många af

herrarne visste ej,

om de skulle göra

motstånd eller un-

derkasta sig Kri-

stian. Bönderna
ville slåss, men
saknade anförare.

När danske öfver-

befälhafvaren seg-

rande anr^^cktemot

Strengnäs, drogo

sig bönderna med
harmen i hjertat

tillbaka, under det

herrarne begåfvo

sig till Tynnelsö
der de beslöto att'

Kn 1111 1 GjlU ii>>ljciiia

dagtinga med segraren. Några dagar derefter hölls ett
möte i Upsala, der erkebiskopen Grustaf Trolle ifrigt
talade till Kristians förmån; slutet blcf ock att de när-
varande beslöto hylla Kristian som Sveriges konung.

Den enda, som under den allmänna modlösheten vågade
motsätta sig segraren, var fru Kristina (lyllenstjerna.
Med en kraft och ett hjelt<!mod, som skall" väcka alla
tiders beundran, samlade hon omkring sig de få, som
ännu ville våga något för fosterlandet. Stockholms borger-
skap svor henne en lielig ed att till sista man göra
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fienden motstånd, och med ovanlig raskhet sattes stadens

försvarsanstalter i ordning. Vcstcrås och Kalmar gjorde

ett med Stockholm och likaså stod Sveriges allmoge fast

vid riksibrcståndarens hus, fastän landet öfversvämmades
al bref från konungen med de bästa löften.

Under anförande af Erik Pederisson^), Olof Valram och

Mats Larsson (Kafle) tågade bönderne först mot Vesterås,

der en afdelning af danska hären var förlagd. J^ien

I)anskarue, som i tid lått underrättelse om böndernes

antågande, drogo sig undan till Upsala, der hufvud-

hären låg. Här kom det till en häftig träffning lång-

fredagen den 6 april 1520. Bönderne hade ställt sig

sä att vinden låg emot Danskarne, och då det var ett häftigt

snöfall, piskade snö och isbark fienden i ansigtet; snön

klumpade sig under hästhofvarna och fukten förskämde
krutet, så att Danskarne ej kunde nyttja sina skjutvapen;

så mycket säkrare brukade svenska bönderna sina skäktor

och pålyxor. De vunno en afgjord seger; Danskarncs
Öfveranförare Otto Krumpe sårades af tvänne pilar, och

tlcre af Danskarnes höfvidsmän lågo döde på valplatsen.

Men här visade sig huru vigtigt det är äfven för den tapp-

raste armé att hafva en duglig anförare, och detta var

hvad svenska bönderna saknade. De skingrade sig, "som-
liga för att plundra, andra for att förlusta sig." Danskarne,
som märkte att Svenskarne försummade att fullfölja sin

seger, samlade sig åter och anstälde ett förfärligt neder-

lag bland de ki-ingströfvande bondhoparne. En del af

bönderna nedhöggs på fältet, en del inbrändes i en tegel-

lada, en del drunknade i Fyrisån. "Lyckan och makten
gingo icke efter viljan," heter det.

Vid första öppna vatten anlände konung Kristian

sjelf med sin flotta iör att taga Sverige i besittning.

Framför Kalmar möttes hans uppmaning till slottsherren

att uppgitVa slottet, likväl af ett ärligt och bestämdt
nej ! Det var herr Johayi Månsson {Natt och Bag), en son

at Måns Bengtsson, Engelbrekts mördare, — som gat

det manliga svaret. Kristian seglade derefter till Stock-

holm och inneslöt staden till lands och sjös, men utan

att dermed vinna någon fördel. Biskopen i Strengnäs

*) Tros ha varit af Kibbiiigsläfileu.



STEN STURE DEN YNGRE. 213

Mats Gregersson (Lilje) verkade ifrigt för konungen,
och sjelf utdelade Kristian bland Uplandsbönderna "både
salt och bref", men törgäiVes. Slutligen började Kristians

ställning blifva betänklig, och han förbannade i sitt sinne

alla dem, som rådt honom att företaga denna fejd.

Då uppträder såsom hans förespråkare en man, hvilken

man sist af alla skulle väntat att finna bland Danskarnes
och unionens vänner, den forne Sturevännen och dansk

-

hataren, Hemming Gad. Hvad. som förmått honom att

öfvorgä till danska partiet är än i dag en hemlighet.

Att omkastet skett under hans fångenskap i Köpen-
hamn är troligt, men den egentliga bovekelsegrunden torde

äfven framgent förblifva en gåta. Gissningsvis har man
antagit att han blifvit hotad, och att fruktan hos den
åhlrige åstadkommit hvad den icke skulle uträttat i hans
kraftfullare och bättre dagar. Emellertid förenade sig

Hemming Gad med biskop Mathias och några andra

herrar att förmå fru Kristina och Stockholms borgare

att dagtinga samt öfverlemna Stockholm åt Kristian. Det
lyckades dem, att mot Konungens löfte om glömska af

allt det framfarna, få hufvudstaden att gifva sig. Den
7 september höll Kristian sitt högtidliga intåg i spetsen

för 6,000 ryttare och 2,000 fotknektar. Med hufvudet

fullt af nya planer och glänsande förhoppningar satt

konungen samma afton vid gästabudsl)Oi'det hos Gorius

Ilolst, en rik borgare, hos hvilken han valt sin bostad.

Det var dä han skall låtit undfalla sig det betydelsefulla

ordet att "den ena porten till Liibeck hade han tagit,

den andra skulle nog också snart öppnas för honom."
Hela Sverige utom Kalmar var nu i konungens hand.

Han återvände till Danmark, men kom åter tillbaka till

Stockholm i och för det riksmöte, som dit var samman-
kalladt till den 1 november. Först afhandlades mellan

rådet och ett par ombud från konungen arfsfrågan eller

att Kristian skulle e.rkännas för Sveriges arfkonmifj. Der-

efter vidtog sjolfva mötet, som hölls under bar himmel

på l»runkeberg. Öfverst på denna sandås hade konungen
låtit upplora en borg, der han satt på sin tron, nodauför

sutto rikets råd, och ruudtomkring upjistäldcs konungens
krigsfolk. Biskop Jön/i BMenache upptriidde och höll ett

tal om konung Kristians rätt till Sveriges rike, slutande
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med frågau: "Viljen I känna lionom god för eder herre

och konung, alklensLund han sådan rätt hafver till riket?"

Härpå svarade alhuänheten, som ej så noga betänkte

hvad frågan innebar, "ja" ouh dermed var Kristian erkänd

såsom Sveriges — arfkonung.

Den 4 november, som var en söndag, förrättades

kröningen med stor högtidlighet i 8torkyi-kan, då många
främmande herrar slogos till riddare, men ingen Svensk,

emedan, såsom Kristian lät tillkännagifva, Sveriges -rike

var vunnet med svärd. Frän kyrkan begaf man sig upp
till slottet, der ett präktigt gästabud väntade, hvilket

fortsattes i tre dagar. Konungen var mycket glad, och

ingen anade de hemska planer, som dolde sig under den

låtsade vänligheten. Men på fjerde dagen, onsdagen, då

en mängd herrar, fruar och borgare; voro torsamlade i

slottets stora sal, stängdes oförmodadt alla dörrar samt

slottsporten. Konungen inträdde och tog plats ])å sin

tron. — Han hade tillbragt hela förmiddagen i öfver-

läggningar med sina förtrogna Jöns Beldenacke och Didrik

Slagheck, af hvilka den senare varit barberare och genom
mor Sigbrit bragt sig upp i konungens förtroende. Slutet

på öfverläggningen blef att Kristian i enlighet med Didrik

Slaghecks råd skulle begagna sig af påfvens bannlysnings-

bref och behandla Svenskarne som kättare. För att gifva

anklagelsen ett sken af oväld uppdrogs åt Gustaf Trolle

att uppträda som åklagare^- och denne, hvai*s sinne ännu
brann af hänmdlust, var ej sen att hörsamma tillsägelsen.

Det är dock knapt troligt, att han anade vidden af de

blodiga planer, på hvilka konungen rufvade och för hvilka

rikets förnämsta ädlingar skulle lalla offer. Han fram-

trädde emellertid och lät uppläsa en anklagelse mot dem,
som underskrifvit hans afsättningsdom, såsom "de der

brutit kyrkans frid och fiirgripit sig på dess personer."

På konungens fråga, hvad han fordrade, svarade Trolle,

att han begärde ersättning för hvad han lidit och straff

öfver dem, som förorättat honom. Konungen svarade att

rättvisa skulle honom vederfaras, samt lät uppläsa påfvens

bannbulla. Då framträdde Kristina Gyllenstjerna och

påminde konungen om hans heliga eder och löften samt
framvisade det ständernas Iteslut, i följd hvaraf erke-

biskopen blifvit som förrädare afsatt och Stakets slott

nedbrutet.

I
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Det framlemnade riksdagsbeslutet blef, i stället för

ett räddningsmedel, ett nytt vapen i anklagareus hand.

Alla som undertecknat detsamma, uppropades och upp-

manades att erkänna sina namn. Biskop Hans Brask

framtog nii i vaxsigillet den understuckna lappen och

frikändes. , Ransakningen fortsattes långt in ])ä natten

;

en mängd herrar och fruntimmer fördes som langar ned

i tornet, de öfriga instängdes i ett annat trångt rum,

som begagnades såsom fängelse.

Ett slags domstol tillsattes och en dom afkuunades,

enligt hvilken de anklagade voro uppenbara kättare, och

som sådana hemfallna åt döden. Moi-gonou den 8 november
uj)plästes denna dom för de lifdömde, och vid middags-

tiden, sedan konungen genom trumpetstötar samlat folket

till Stortorget, der allt förut var ordnadt för afrättningen,

öppnades slottsportarne. En stor skara bestående al

biskopar, riddare, Stockholms borgmästare och råd jemte

Hera andra, nedfördes till torget, mellan de uppstälda

lederna af konungens knektar. Enligt en berättelse skall

konungen hafva befunnit sig på rådhuset, och dold bakom
ett fönster, åskådat hela det blodiga uppträdet. När de

lifdömde Kommit in på afrättsplatseu, utträdde på bur-

sj)råket af rådhuset en Dansk, Nils Lycke, och höll tal

till menigheten, sägande att "de fängslade voro arga

kJittare, hvilka måste straffas," men afbröts af biskop

Viucentius från Skara, som med hög röst ropade, att

konungen före med osanning och förräderi emot svenske

män. Han begärde att få veta, hvarföi^e han och de
andiT; slaille dö och foi'drade att ställas för rätta inför

en laglig domstol. Han slutade med att nedkalla (Juds

hämnd öfver konungen för sådant öfvervåld och tyranni.

Likaledes talade tvänne af Stockholms borgare, Anders

Rut och Anders Karlsson, men deras ord hördes ej för de

kringstäendes snyftningar och rasslet af knektarnes vapen.

På gifvct tecken begyntes afrättningen. Eörst hals-

höggos biskoparne Matliias i Strengnäs och Vincentius i

Skara, dercifter en mängd verldsHga herrar, biand (bnn

Erik Abrahanissou (Lqjonhufvud), Erik Johansson (Vasej,

lians måg Joakim ISralie, Erik Nilsson (Gyllenstj(;rna)

m. 11., inalles tolf mediemnuir af rikets råd. Efter dem
kom ordningcni till Stockholms tre borgmästare, tjovton
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ledamöter af stadens magistrat, samt femton personer af

menige borgerskapet. Utom desse rycktes en mängd
andre inom spetsgården och halshöggos blott för det de
funno uppträdet ohyggligt och med tårar åsågo det.

Ingen af de olycklige hade fått bereda sig till döden
eller åtnjuta sakramentet. Äfven under de närmast följande

dagarne fortsattes afrättningarna, då Mere af de mördade
herrarnes tjeuare fingo sätta lifvet till. "Att räkna dem,
som upphängdes i galgen pä Stortorget var omöjligt" —
säger ögonvitnet Olaus Petri — "ty den var ofta full,

sällan tom. Det var en platt ömkelig syn att se, huru
blodet med vatten och orenlighet rann från torget ned
i rännstcnarne, och huru alla fruktade och gåfvo sig vid,

ty ingen visste, huru länge han skulle få behålla sitt

lif" De mördades hus utplundrades, och det framhölls

som en handling af kunglig nåd, att de aflifvades enkor

fingo behålla tomma bouingarne. Lördagen d. 10 nov.

uppbrändes liken på Södermalm på ett der upprest bål;

äfven riksföreståndaren Sten Stures lik, som legat nio

månader i sin graf, upprefs och kastades pä bålet, Fi^u

Kristina (jyllenstjerna, hennes moder fru Sigrid Baner,

hennes halfsystcr Cecilia af Eka, Gustaf Vasas moder och

hennes dotter Margareta, enka efter Joakim Brahe, in-

spärrades i fängelse och bortfördes sedan till Danmark.
Efter slutadt blodbad i Stockholm lät konungen

uppsätta ett bref till landsorterne, deri han utlofvar att

"efter denna dom öfver kättarne" i fred och lugn stvra

Sveriges rike. Icke dess mindre utsträcktes förföljelsen

till Finland, der bland andra den åldrige Hemming Gad
fick böja sitt hufvud under bödelsyxan och när, konungen

i slutet af november återvände till Danmark, betecknades

hans väg med afrättningar och mord.

Till att föra riksstyrelsen i Sverige under hans från-

varo förordnades erkebiskop Gustaf Trolle, och jemte

honom hans fader Erik Trolle, samt de beggc utlänniugarne

Jens Andersson Beldenacke och Didrik Slagheck, som
blifvit biskopar, den förre i Strengnäs och den senare

i Skara.

Lugn i medvetandet att genom sin framfart ha betagit

Svenskarne all lust att vidare tänka på uppror, lemnade

Kristian Sverige. Likväl skulle han inom kort förnimma
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att det ej var svenska folket han besegrat, utan dem
som med unionens tordelar på käpparne förlamat dess

kraft till sjelfförsvar.

33. Återblick.

Det svenska viildet hade under medeltidens 4G0 års

långa tidskifte till sitt omiång undergått åtskilliga för-

ändringar. I söder voro Svenskarne fortfarande afstängda

från hafvet och i vester var Elfsborg med Lödöse deras

enda sjöstad, men i norr hade man genom fredliga nybyggen

utvidgat våldet ofvan om Bottniska viken och öster

om samma haf vunnit Finland. Genom freden i Nötehorg

1H23 bestämdes att gränsen mot Ryssland skulle gå från

Systerhäck i nordlig riktning till Wuoksen, vidare öster om
Saimen och utefter Mansclki-åsen upp till Varangerf^jorden.

Vid medeltidens början var Sverige söndradt mellan

tvänne i strid med hvarandra inbegrijtna folkstammar

Svear och Götar. Under tidernas lopp hade väl enighet

och grannsämja mellan dem inträdt och de båda stammarna

kommit att anse sig såsom bröder inom ett gemensamt
Ibsterland. Likväl hade en skarp och naturlig gränsskilnad

bibehållit sig mellan bådaderas område. Svealand och

Giitaiand skildes från hvarandra af de stora skogarne

Tiveden och Kolmården; landet ofvanför dessa skogar

kallades Nordanskogs, landet nedanom dem Sunnanskogs

.

Inom dessa hufvuddelar voro landskaperne fortfarande

skarpt söndrade dels genom naturliga gränser, dels genom
olikhet i folklynne och lefnadssätt. — Tvänne nya slags

indiilniiigar af landet tillkonimo under denna tid. Med
krisl(!iid(>men infördes indelningen i stijt och prosterier,

och med en sig utvecklande förvaltning uppväxte, med
slotten till medelpunkter, länsindelningen. —

Inom Svealand bibehöll Upland sitt gamla anseende

såsom det förnämsta landskapet. Dit räknades de trenne

Folkliinderne samt kuststräckan Roden eller Roslagen i

öster och GcstrikJand i norr. 1 detta landskap låg den

gamla konungastaden Sigtuna och k()])staden Birka, och

i Upland var platsen för konungavalen på Mora äng.

För hvarje ny konung som valdes, lades vid valstället

Svensk histnrin. 10
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en ny sten, pä hvilken den nyvaldes namn samt årtalet

och dagen, då hyllningen skedde, inristades, I en senare

tid, då konungarae icke mer hyllades vid Mora, fingo

komingastenarne förfalla. Nu finnas endast 5 eller 6

qvar, hvilka i Gustaf den tredjes tid fingo till skydd en

mindre stenbygnad.

Upsala, först det Gamla och sedan det Nya eller

Ödra Aros*), var erkebiskopssäte. Erkestiftet innefattade

7r>. Karta af Slockholm i slutet på 1400-talet.

ej blott Upland, utan äfven Helsingland och hela Norr-

land. Vid medeltidens slut förekomma utom Upsala,

Sigtuna och Stockholm äfven städerna Enköping, Östhammar

och Gejle.

Slottsläncn inom landskapet voro: Stockholms, Svartsjö,

Stakets, Upsala och Östhammars. Stockholms slott och stad

*) Betyder ("Vstra ånivniiiiiiien af Pyrisåus utmyuniug i Miilaren,

som forddimlafis var der Upsala uu ligi^er.
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V0)"0 redan nu de förnämsta i riket. Från medlet af

1300-talet kan man anse staden som 8vei'ig:es hnfviidstad.

Vidstående teckning- lemuar oss ett ungefärligt begi-epp

om beicägenheteu af staden och dess särskilda delar vid

medeltidens slut.

Vestmanland och Jernhärarland (södra Dalarne) eller

bergslagen samt Siljans-Dahmie utgjorde tillsammans ett

lagmansdöme och likaledes ett biskopsdöme. Vestra Aros
eller Vesteras och Arboga voro här de äldsta städerne;

Köping namnes älven tidigt. Slottslänen voro Köpings
och Venterus. Vesterås slott, h varunder äfven hela Dalarne
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hörde, är sannolikt anlagdt i slutet af 1300-talet. I

Dalarne vid Dalelfven fans ett särskildt fäste, Borganäs,

som •förstördes af Engelbrekt.

I Vestmanland och Bergslagen lågo rikets tornämsta
bergverk. Salberget (Sala silfvergrufva) började bearbetas

nnder Magnus Ladulås' tid. Norbergs bergslag är det

äldsta jeimbergslag i Sverige.

Söder om Upland hafva vi Södermanland med städerne

Strengnås, Telge, Nyköping och Torshälla, samt länen Ny-
Jcöping, Telge, Gripshobn och Stockholm. Ciripsholms slott

anlades omkring 1380 af Bo Jonsson Grrip, efter hvilken

det !att sitt namn. Det förstördes under Engelbrekts

befrielsekrig. Mot slutet af medeltiden anlades nära

Gripsholm af slottets d. v. förläningsinnehafvare, Sten Sture

d. ä., Mariefreds kloster. Biskopssätet var Strengnäs,

hvars biskopar äfven egde slottet Tynnelsö på en ö i

Mälaren. Till Strengnäs stift hörde, jemte Södermanland,

landskapet Nerike med staden Örebro, hvars slott först

omtalas under striderne mellan Magnus Eriksson och

Albrekt.

Götalands förnämsta landskap vid medeltidens slut

voro:

Vestergötland med Dal eller Markerne. Omkring Göta

elfs mynning utsköt Vestergötland mellan Halland i

söder och Bohuslän i norr med en smal landremsa till

Vesterhafvet. Landskapets förnämsta stad var Skara,

der landskapstingen från äldsta tider höllos och der biskopen

tidigt fick sitt säte. På det tätt befolkade och med kyrkor

öfversållade slättlandet Fålen eller Falbygden låg den

gamla staden Falköping och vid Göta elf iöc^ose, den tiden

Sveriges enda hamn vid Vesterhafvet med Elfsborgs slott.

Vid medeltiden? slut nämnas som städer i Vestergötland

äfven Sköfde, Hjo och Lidköping. Vid Hjo var den vanliga

öfverfartsorten till Östergötland, hvaraf denna stad erhöll

en större liflighet.

Länen inom detta landskap voro Oppmstem, hvars

slott låg på en klippa vid Sämbån i Åsarps socken,

Örestens närmare Hallands-gränsen, Elfsborgs och Axevalla.

Elfsborgs slott låg på det ställe, som nu kallas Klippan

vid Göta elfs m^nining och Vesterhafvet. Leckö slott

tillhörde biskopai*ne i Skara.
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78. Skara Dorakyrka.

;). Lucko .slott.

Från Vestergötland befolkades g-enom ny hyggen
vcsterift landskapet Vermland, hvilket räknades till 8kara

stift och till en del äfven till VestergöUands lagniansdöaie.

1 detta landskaps östra del lågo Pei^shcrgs jerngrufvor.
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Östergötland utgjorde tillsammans med den knst-

sträcka, som ungefär motsvarar det nuvarande Kalmar
län, ett eget lagmansdöme; i Östergötland funnos redan

nu stiäderna Linköping, Skenninge och Söderköping och mot
slutet af medeltiden Norrköping. Söderköping var en

betydlig handelsstad och en tid jemte Kalmar den för-

nämsta i landet. Efter klostrets anläggande i Vadstena

uppstod snart en stad, som i början kallades "Laglösa

köping". I Linköping hade biskopen sitt säte. Till hans

stift hörde jemte Östergötland, de härader af Småland,

som iinnu höra till detta stift, öarne Öland och Gotland

samt Njudung och Finveden norr och vester om Värend.

Linköpings domkja-ka blef färdig först mot slutet af

medeltiden, samt var, såsom den är ännu i dag, en af

de skönaste kyrkor i riket.

so. Linköpings domkyrka, inre.
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De förnämsta länen i Östergötland under nnionstiden

voro: Steyeborgs, Ringstaholms samt i sydvestra delen af

landskapet Ilofs län, vidare Kalmar och Stegeholms, det

senare beläget i närheten af det nuvarande Vestervik.

Kalmar slott var ett af de fastaste i landet och ansågs

som en af nycklarne till Sveriges rike.

Värend med Njudung och Finveden, som med ett gemen-

samt namn kallades Tiohärads lagsaga, hade stiftsstaden

Vexjö med sin domkyrka. I norra landskapet låg Jön-

köpings stad, på samma plats ungefär som det forna Juna-

bäck. Norr om Vexjö, på enholme i Helgasjön, låg det biskop-

liga slottet Kronoberg, hvars ruiner än i dag utgöra en af

ortens märkvärdigheter. Slottslänen voro Jönköpings och

K,umlaboi'gs.

Öland med slottet Borgholm utgjorde ett län för sig

— likaså Gotland. Den senare ön var under unionstiden

ett tvistefrö mellan Danmark och Sverige, dä danska

konungarne inlöst ön med svenska penningar, men ändock

lagt den under Danmark. Den stolta hansestaden Vishy

anfölls och utplundrades, såsom ofvan är berättadt, af

danske konungen Valdemar Atterdag. Den återvann

sedermera aldrig sin forna storhet och glans. På Vis-

borgs slott hcrskade efter sin afsättning Erik af Pommei^n

och dref derifrån sjöröfveri liksom Ivar Axelsson ToU,
h vilken några årtionden senare hade ön i förläning.

Norrlands landskap innefattades på denua tid under

benämningarna Hel&ingland, Medelpad, Ångermanland och

Vesterbotten. Ännu under konung Albrekts tid kallades

allt landet norr om Ödemordcai för Helsingland, men
under unionstiden åtskildes landskapen.

Finland eller Österland såsom det under medeltiden

kallades, utgjorde ett biskopsstift och ett lagmansdöme,
tills landet är 1435 delades i tvenne lagsagor. Aniui

var Finland så glest bebygdt, att det fans socknar, i

hvilka presten hade ända till tjugo mil att resa i^ socken-
bud. Utefter kusterna, i A bo skärgård och pä Åländska
öarnc var svensk befolkning. Abo och Viborg voro de
förnämsta städerna; den förra staden var biskopssäte.

Finlands hufvudfhilar voro ungefiir dcsamnui som
nu, nämligen: Egentliga Finland, Satakanda, Österbotten,
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Nyland, Tavastland och Vestra Karelen med Savolax. Slotts-

länen voro: Abo, Korshohm (Österbotten), Tavastehus (Tavast-

land), Raxeborys (Nyland), Viborgs (Xarelon), och Kadel-

holms (Åland).
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Vi erinra oss att från början i Sverige egentligen

fans blott en enda folkklass, odalmännens eller de fria

böndernas klass. Men i sammanhang med kyrkans och

samhällsförfattningens utveckling vidgar sig svalget mer
och mer mellan de olika folkelementen och mycket blir

härigenom annorlunda än det fordom var. Allmogen,

de förut mäktige böndernas klass, förlorar sitt inflytande;

de störste bland odalmännen i förening med några från

gamla tider rika och mäktiga slägter bilda en herre-

mannaklass, som börjar med att stödja konungamakten
och slutar med att ensam vilja styra. Under ,denna
vexlingsrika brytningstid fortlefde hos svenska bonden

icke blott en seghet att bära allt förtryck, utan ock en

frihetskärlek, som i rätta stunden var redo att afskudda oket.

Medan derföre allmogen i andra länder under denna

tid förlorade sina medborgerliga fri- och rättigheter och

nedsjönk i verklig träldom, bibehöll den svenske bonden
åtminstone någon del af sitt forna oberoende. Under det

att ofta känslan af laglig frihet och fosterland tynade bort

eller missriktades hos de förnäma och rika, qvarlefde

hos svenska allmogen kärleken till och behofvet af

ett fosterland, och då hos herremannen blicken sällan

vidgade sig utöfver de enskilda fördelarues inskränkta

synkrets, stod den okunnige bonden städse färdig att

våga allt för det kära fäderneslandet.

Förändringarna i ett folks lynne och seder äro ej

dagars och månaders, utan århundradens verk. Styrka

och mannamod var ännu hvad som väckte folkets bifall

och beundran. Hos såväl herremannen som bonden rådde

fortfarande mycken obändighet och råhet. För att hämnas
en skymf eller möta ett öfvervåld, grep man utan be-

tänkande till svärdet eller yxan, och dråp hörde till de

hvardagligaste händelser.

Det husliga lifvct egde ej mycket af hvad vi anse

för trcfnad och beqvämlighet. Bondens lätt tillfrcdsstälda

Icfnadsbehof • fyldes genom gårdens afkastning och med
alstren af hans eget och hans husfolks arbete. Salt var

den enda vara, som måste tillföras honom från främmande
land. Herremännens hemlif var efter olika förmögenhets-

vilkor högst olika; under det den ringare herremannens föga
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skilde sig från den förmögnare bondens, täflade stor-

männen i ståt och yppigl)et med sjelfva konungen. I syn-

nerhet utvecklades vid högtidstilltällen, g<ästabud, bröllop,

barnsöl och graföl en dyrbar prakt så väl i förplägning

som i antalet af tjenare, hvilka ikläddes lysande drägter

af flöjel och sJcarlaknn. Den rika afkastningen af en

mängd gårdar satte den förmögne herremannen i tillfälle

att följa sin smak för prakt och öfverllöd. En samling

af flere hundra personer vid ett större gästabud var

ingenting ovanligt.

Den inhemska konstflitens alster, liksom de inhemska
varorna vid gästabuden, blefvo tidigt uppblandade med
utländskt kram. Det hembrygda ölet och mjödet aflöstes

vid gästabudsbordet af dyrbara vinslag. Präktiga tapeter

och bonader klädde väggarne, och bänkarne kring salen

belades med rikt utsydda hyenden. Dock saknades många
af de beqvämligheter, som äfveu for den ringaste nu för

tiden äro oumbärliga. Glasfönster voro så sällsynta, att

de, som funnos på Stockholms slott, af drottning Kristina,

konung Hans gemål, bortfördes som en sällsynthet till

Danmark. I stället för glas nyttjades horn, pergament
eller i fattigare hus tjäradt linne. Boningshusen voro i

allmänhet timrade af trä, endast rikets förnämste män
,hade dem under senare medeltiden murade af tegel.

En ny samhällsklass, som framträder under denna

tid är städernas borgerskap eller Mpstadsnmmen. Enligt

Magnus Erikssons stadslag indelades de efter yrkena i

handtverkare och Mpmän. De särskilda slagen af handtverk

bildade inom sig föreningar, som kallades sJcrmi eller

emheten och styrdes af ålderman och hisittare. Inom de

större handelsstäderna fans det ej sällan stora rikedomar

samlade t. ex. i Visby, der de många herrliga kyrko-

ruinerna än i dag vittna om stadens forna välmåga. En för

denna tid egendomlig inrättning, företrädesvis i städerna,

voro de s. k. gillena, ett slags föreningar till gemensamt
skydd, ömsesidig hjelp och gemensamma förlustelser. De
uppkallades gemenligen efter något bekant helgon, såsom

Vårfrugillena i Torshälla och Nyköi)ing, S:t Olofs, S:t

Knuts, Helga Lekamensgillena i Stockholm m. fl. — Emedan
husen i städerna allmänt voro af trä, skedde rysliga
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förödelser, då eldsvådor intrcäffade. Så hemsöktes Stock-

holm under unionstiden lem särskilda gånger af eldsvådor,

som lade större eller mindre delar at staden i aska, der vid

ilere hundra menniskolif gingo tlirloi-ade. — Handeln, som
uaturligen utgjorde en af städernas hiifvudnäriugar, låg

uuder hela medeltiden mest i Hansestädornas händer.

Man sökte väl till den svenska köpenskapens fromma
framkalla en täflan med Lybeck och Holländarne, men
försöken strandade mot Svenskarnas ovana vid denna
förvärfsgren. Så länge det öfvervägande antalet köpmän
i Sveriges städer utgjordes af Tyskar, kunde också föga

åtgöras för ett inhemskt nationelt handelslif. Det var

iorst Gustaf I, som det blef förbehållet att i denna som i

så många andra riktningar lösa den gamla tidens tvång

och väcka till lif en ny ande.

Den vetenskapliga odlingen stod i den närmaste

förbindelse med kyrkan. I den mån kristna läran vann
utbredning, anlades skolor till bildande af prester tör

kyrkans tjenst. Så uppstodo domslcohr eller katedralsJcolor

vid alla biskopssäten och Modershohr vid klostren. De
sistnämnda eller klostren voro också de egentliga värdarena
af tidens högre bildning, hvilken dock var temligen in-

skränkt, då alla de verldsliga kunskapsarterna blott ansågos
såsom hjelpmedel för grundligare studium af kristen-

domsvetenskapen. Så obetydlig, från vår tids synpunkt,

den läi-domsöfning var, som idkades i klostren, lades dock
genom den en grund, som ej var utan sitt stora inflytande

och hvarpå kommande tider kunde bygga. — Den som
åtrådde en högre grad af bildning, eller genom en sådan
ville uppnå en högre plats i samhället, måste likväl söka
den vid utländska högskolor. Under Folkungatiden be-

söktes Paris' universitet och vid medeltidens slut före-

trädesvis högskolorna i Rostock och Wittenberg. Ui)sala
universitet stiftades, såsom redan är nämndt, genom Sten
Stures och Jakob Ulfssons försorg, men förde länge en
tynande tillvaro, så att Svenskarne ännu fortforo att söka
sin bildning utonihmds. Såsom lärare vid Upsala högskola
verkade Sveriges äldste historieskrifvare Erkm Olai.

Boktryckerikonsten, uppfunnen först vid medeltidens
slut omkr. l-i40, blef jemförelsevis hastigt införd i Sverige,
der det första tryckeriet anlades år 14S1. Dock ligger
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det i sakens natur att den inhemska litteraturen från

denna tid måste vara mycket inskränkt. Dess mest nämn-
värda alster utgöras af de under Folkungatiden samlade

landskapslagarna, den på 1300-talet författade Konunga-

och höfdtngastyrelsen, Stora och Lilla Rimkrönikan^ Psalmer,

predikningar, breviarier, bibclöfversättningar, böner och

"uppenbarelser", folkvisor, helgon- och riddarsagor, skrå-

ordningar samt en mängd diplomer på svenska och latin,

allt till största delen bevaradt i handskrifter.

Samhällsskicket.

Rikets äldsta privilegierade samhällsklass var intill

reformationens dagar presterskapet. Dess företrädesrät-

tigheter bestodo förnämligast i frihet från skatt till kronan

(det s. k. andliga frälset) samt egen domsrätt. Genom
vSkeninge mötes beslut blef presterskapet, så att säga,

en egen stat i staten, en klass, som i sig sjelf utgjorde

ett afslutadt helt, och som i den okunniga mängdens ögon

stod öfver andra menniskor. Presterne lydde omedelbart

under påfven i Kom, Sverige utgjorde en egen kyrko-

provins med sin erkebiskop och under honom sex lyd-

biskopar. Hvarje stift hade sitt domkapitel, hvars med-
lemmar kallades kaniker. De tre förnämsta af dessa, hvilka

tillsammans med biskopen benämndes prelater, voro erke-

djeknen, domprosten och dekanen. Biskoparne, hvilka otta togos

ur rikets förnämsta slägter, bodde på sina belastade slott

— erkebiskopen hade Staket, biskopen i Linköping iI/«m/?;^io(/«,

biskopen i Hkara Leckö, i Vexjö ^ Kronoberg, i Vesterås

GrönsÖ, i Strengnäs Tynnelsö och i Abo Kustö. De omgåfvo

sig med talrika skaror af "hoffolk" och beväpnade svenner,

deltogo i verldsliga strider, intogo främsta platserne i

konungens råd, höUo räfsteting i konungens ställe till-

sammans med lagmännen och andra medlemmar af riks-

rådet. I makt och rikedom täflade de med sjelfva konun-

garne och uppträdde ej sällan som deras öppna vedersakare.

Närmast biskoparne stod det högre verldsliga frälset

eller adeln, ett namn, som först mot medeltidens slut

började begagnas. Denna samhällsklass grundade ur-

sprungligen sina företrädesanspiåk på russtjensten, och

dermed följande förmåner, Hvar och en som ville och

kunde infinna sig vid vapensynen med duglig häst och
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fullständiga vapen — blef frälseman och erhöll frälse-

rättighet för sig och sin gård. Frälset var således ej

från början ärftligt, ehuru, då det inom en slägt upp-

rätthölls af son efter fader, led efter led, det erhöll en viss

häfd, som öfvergick till arf. Inom det verldsliga frälset

var riddarevärdigheten den högsta och mest ärade vär-

dighet. Riddaren kallades herre, och hans hustru ensam

fick bära titeln fru, en utmärkelse, som högt efter-

sträfvades. Utom skattefriheten, som låg i det verldsliga fräl-

sets natur, hade adelsmännen domsrätt öfver sina tjenare (den

s. k. gårdsrätten) och rätt att befästa sina gårdar äfvensom

de förnämsta adelsmännen hade tillträde till konungens råd.

För att äfven i det yttre skilja sig från mängden började

de adliga ätterna att i likhet med riddarne antaga särskilda

sköldemärken (det första adelsbref med sköldemärke skall

vara utfärdadt af Erik af Pommern), och att vid ingående

af giftermål strängt hålla sig inom frälseståndet.

Nedanom frälsemännen stodo slcattebmderne, hvilkas

jord kallades skattejord. Mellan deras klass och frälse-

männens fans från början ingen skarp gränsskilnad, öfver-

gångar dem emellan förekommo tidt och ofta, i det rikare

skattebönder blefvo frälsemän och fattigare frälsemän

åter blefvo skattebönder. Detta, att skatta för sin jord,

kallades att göra skatt och skuld som honde, då utgörande

af russtjenst deremot kallades a,tt frälsa sin jord (från skatt),

hvaraf synes, att såväl det ena som det andra ej var någon-

ting personligt, utan en tunga lagd T^å. /orden. I bredd med
bönderne stodo hergsmännen, hvilka tillsammans med de

torra under dessa brydsamma tider vågade mången dust

för det kära fosterlandets och folkets frihet.

En särskild klass, som uppstod under medeltiden,

var kö^jstadsmännen, om hvilka vi förut talat. — Dessa

särskilda klasser, hvar och en med sina egna intressen,

bildade tillsammans svenska folket, hvars besutna med-

lemmar från fordom cgde en för alla gemensam rättighet,

att vid beslut i frågor, som angingo hela riket, liafva ett

ord med i laget. Denna rättighet, som utöfvades på
tingen, förändrades med frälscståndets stigande inflytande

så, att herremännen med förbigående af allmogen, begynte

ensamme tillsammans med konungarne afgöra och besluta

öfver allmänna ärenden. »Slutligen gick det så långt,
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att de verldsliga herremännen med biskoparne genom
Ibrniliga herreförbund toreskretVo sjeltVa konungen lagar

och således samlade den egentliga makten i sin egen
hand. 8å långt har Sveriges medeltidshistoria ett visst

slägttycke med andra länders inom Europa under denna
tid; men skiljer sig från denna deri, att den role, som
på andra håll ötVertogs af det s. k. tredje ståndet (borger-

skapet i städerne) här utfördes af Sveriges fria och fri-

sinnade allmoge, hvilken, i stället att underkasta sig en

främmande konungs envåldsmakt, sjelf tillsatte en ny
inhemsk konung. Att denne sedan var stark nog att

tygla den makt, som tillsatte honom, — tillhör en följande

tids skildring. —
Konungen valdes ursprungligen af Svearne, och då

efter striderne mellan dem och Götarne, de förre blifvit

kristne, erkändes åter deras företrädesrätt vid konunga-

valet. Vestgötalagen stadgade: "Svear ega konung att taga,

så äfven vräka". Enligt Uplandslagen skedde valet så

att de tre Eolkländerne först skulle taga konung, derefter

skulle Uplands lagman honom till konung döma, och så

de öfriga landskapens lagmän valet bekräfta. De egde

"honom till krona och konungadöme förordna, till att land

råda och rike styra, lag styrka och frid hålla". Så var

konungen ock 'dömd till Upsala-öd'.

Den nyvalde egde att rida eriksgata, d. v. s. rida

omkring allt riket från Upsala genom Södermanland, Öster-

götland, Småland, Vestergötland, Nerike och Vestman-
land tillbaka till Upsala. Vid hvarje landskaps gräns

mötte vissa ansedda af detta landskaps invånare, hvilka

förde honom till sitt ting, der ederna ömsesidigt svuros

af konung och menighet, och derpå ledsagade honom till

nästa landskaps gräns, der nya följeslagare mötte o. s. v.

Då konungen så ridit rätt eriksgata, egde han af erke-

biskopen och dennes lydbiskopar i Upsala till kronan

vigas, d. v. s. krönas.

I en senare tid skedde den ändring, att konungen

skulle väljas och hyllas på Mora äng af samtlige lag-

männen samt tolf 'vittra och snälla' män från hvarje

lagsaga. Afven här skulle Uplandslagmänncn rösta först,

ehuru valet berodde på de flesta rösterne. Med stor-

männens stigande inflytande blef det de, som tillsatte
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konungar, och ej sällan bundo dem genom särskilda s. k.

konuug((försäkri)t(jar.

Till konungens rättigheter och pligter hörde först

och främst: han skulle % styrka, d. v. s. han var den

högste domaren. I Kristofers landslag stadgas, att konun-

gens domsrätt skulle utöfvas på särskilda ting, som kal-

lades räfst- och rättareting, af hvilka det förra var det

lagtima, det senare ett urtima ting, som konungen höll, när

han så fann nödigt. Båda lingen höllos af konungen

personligen eller den han i sitt ställe förordnade (vanli-

gen biskop eller lagman på det förra tinget, drotsen

eller annan högt uppsatt man på det senare).

I början var lagstiftningen helt och hållet folkets

sak; men detta förhållande ändrades, i synnerhet deri-

gcnom, att lagmän och häradshöfdingar, som från början

valdes af folket, med tiden blefvo konungens män och

inträdde i rådet. ^ Då desse voro de enda läglarna män,

var det naturligt, att deras öfvergång till konungen skulle

i rättsligt hänseende blifva en vinst för denne. I fråga

om sättet för deras val tillgick detta enligt landslagen

sålunda, att på landskapstinget sex frälsemän och sex bön-

der ut^gos att uppsätta tre inom lagsagan boende på
förslag, och af desse tog konungen en.

Beträffande sättet lör domaremaktens utöfning hade

domaren vid sin sida en nämd, som i brottmål egde att

fria eller fälla, under det domaron i sådana mål endast

var en lagens tolk, eller tillämpade lagstadgandet på det

särskilda fall, hvarom var fråga.

Konungen skulle ock frid Mlla, han var högsta

hefälhafvare för krigsmakten. I äldsta tider uppsattes vid

förefallande fälttåg både manskap och fartyg af bygderna,

så att krigsmakten både till lands och sjös då på visst

sätt var grundad både på indelning och värnepligt. Se-

nare började man värfva manskap, vanligtvis utländskt

krigsfolk, hvilka värfvadc trupper, jerate frälset eller den

russtjenst adeln var pligtig att utgöra, samt bondens mer
eller mindre frivilliga utrustning bildade rikets krigsmakt

så till anfall som firsvar.

Till konungens rättigheten- hfirde slutligen att lan-

det styra. Detta skedde dels omedelbart genom bref eller

befallningar i enstaka fall, dels medelbart genom konun-
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gens slottshöfvidsmän eller fogdar, hvilka förenade hos

sig både en civil och en militär myndighet. Hvarje
sådan höfvidsman eller fogde hade ett län att förvalta;

dock voro icke alla länen på detta sätt utlemnade, utan

de vigtigaste innehades af konungen sjelf eller, såsom
det kallades, 'stodo under konungens fatabur'.

Konungens inkomster utgjordes af: 1) afkastningen

af Upsala öd, 2) konungen tillfallande höter, 3) dana-arf,

d. v. s. arf efter utländske män, som dött här i landet

utan arfvingar, och 4) skatterna. Upsala öds-godsen hade
med tiden betydligt ökats. De fingo ej af konungen
förskingras och kunde, i fall så skedde, af en efterträ-

dare åter under konungen läggas. Ett exempel härpå

finna vi i Margaretas räfst eller indragning af krono-

heraman. Skatterna voro ursprungligen frivilliga gåfvor,

men blefvo med tiden stående eller egentliga skatter.

Tillfälliga eller urtima gärder kunde ipke påläggas utan

folkets samtycke pä landstingen. Biskopen och lagman-

nen med tolf män inom lagsagan hade under sådana
omständigheter att besluta, hvad hjelp allmogen skulle

lemna konungen.

Omkring konungen stod rikets råd. Konungens råd-

gifvare synas ursprungligen varit tolf, men mot slutet

af medeltiden upptogos i rådet flertalet af de verldslige

herrarne. Bland de andlige var erkebiskopen sjelfskrif-

ven, och af de öfrige inkallade konungen hvilka prela-

ter han ville. Vanligen sutto der alla lydbiskopai'ne. —
Konungens förnämste embetsmän voro drotsen och marsken,

af hvilka den förre var konungens ställföreträdare och

förvaltare af domaremakten, den senare skulle hjelpa

drotsen att styrka lag och rätt i konungens ställe, men
var derjemte i krig befälhafvare öfver hären. Under
unionstiden utbyttes benämningen drots mot benämnin-

gen hofmästare. Näst desse var kanslern don förnämste.

Han stod i spetsen för 'skrifvarestugan', der alla bref

och handlingar uppsattes. Vanligen var han en andlig

man. Mot slutet af unionstiden talas ock om en kam-

marmästare, som skulle förvalta konungens och rikets

utgifter.

Under det sista skedet af medeltiden förekomma
riksstyresmän af en ny art, de s. k. riksföresttmdarne.
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Deras makt var tillskapad af tidsförhållandena och stödde

sig uteslutande på folkviljan. Riksföreståndaren var en

regent utan konunganamn, men med en konungs rättig-

heter. Under det den siste unionskonungen i blod sökte

dränka Sveriges sjelfständighet, höjdes frihetens fana af

den unge hjelte, som till och med under fångenskapens
qvalfulla dagar djerfts tänka på fäderneslandets räddning.

Hans framgång gjorde honom till den siste af unions-

tidens rikstörcståndare och satte kronan på hans hufvud.

Hans namn var Gustaf Eriksson Vasa.

Slut på första delen.



Rättelser

:

Sid. 19, rad 7 iippifr., står: yngre läs: äldre

« 46, " 1 « " Dujpr « Dnjepr

" 99, « 2 nedifr., » berördt « oberördt

« 106, nedersta raden, » 111 « 1113



Första delens innehåll:

I. Forntiden.

1. stenåldern. Med 10 illustrationer 3.

2. Brunsåldern. « 15 k 8.

o. Jernåldern. » 10 « 13.

Dun äldre jernälderii 14.

Den yngre « iS.

4. Ynglingasagan. Med 5 illustrationer 22.

Sagan om Agne 23.

« « Ingjald 24.

5. Sagan om Rolf Krake 27.

(3. Nägra allmänna Nordiska sagor. Med 3 illustrationer . 32.

Sagan om Hagbart och Signe 32.

" « Hjalmar och Ingeborg 34.

7. Sagan om Ivar Vidfamne, Harald Hildetand och Brävalla-

slaget. Med 1 illustration 39.

8. Vikingasagor. Med 3 illustrationer 43.

Sagan om Ragnar Lodbrok 46.

« « Ragnars söner 51.

9. Kristendomen predikas första gången i Sverige. Med 2 ill. 53.

10. Erik Väderhatt och Harald Hårfager 58.

11. Erik Segersäll och Styrbjörn Starke 61.

12. Olof Skötkonung och Olof Tryggvason 62.

13. Kristendomens framsteg. Med 1 illustration 66.

14. Olof Skötkonung, Olof Haraldsson och Lagman Torgny.

Med 1 illustration 67.

15. Återblick. Med 7 illustrationer 71.

Land och folk, Samhällsskick, Gudalära, Seder .... 72.

11. Medeltiden.

16. Stenkilska ätten 93.

17. Sverkerska och Erikska koniuiga-älterna. Med 6 illustr. 98.

Kyrkan 99.

Förhållandet till grannländerna 108.

He inre striderna och det uppväxiindc herremanna-

väldet 115.

18. Birger Jarl. Med 2 illustrationer 121.

Striden mot de upproriske 1'olkungariie 122.

Birger Jarls lagstiftningsåtgärder 123.

Stockholms grundläggande och förhällandet till utländ-

ska makter 125.



19. Valdemar. Magnus Ladulås. Med 4 illustrationer. . . . 129.

20. Riksniarsken Torkel Knutsson förmyndare för Konuna:

Magni söner 141.

21. Striden mellan Konung Birger och hans bröder. Håtuna-

lekeu och Nyköpings gästabud 145.

22. Magnus Eriksson och hans söner. Med 1 illustration . . 149.

23. Den heliga Birgitta. Med 2 illustrationer 157.

24. Albrekt och Margareta. Med 1 illustration 161.

25. Kalmare-unionen. Margareta och Eiik af Pommern . . 167.

26. Engelbrekt Engelbrektssou. Med 2 illustrationer .... 171.

27. Karl Knutsson riksföreståndare. Kristofer af Bajern konung. 178.

28. Karl Knutsson konung 181.

29. Erkebiskop Jöns Bengtsson och konung Kristian 185.

30. Sten Sture den äldre. Med 7 illustrationer 191.

31. Svante Nilsson (Sture) 202.

32. Sten Sture den yngre. Med 1 illustration 205.

33. Återblick. Med 6 illustrationer • • • 217.



Förteckning på illustrationer i lista delen.

(De med * betecknade äro på särskilda blad.)

1. Bard i forntiden ....
2. Grafiirua

3. l^lintverktyg, balfraån-

fovmigt
4—5. Dolkar
6— 9. Stenyxor o. pilspetsar.

10— 11. Stendyss och sten-

sättning ........
12—15. Yllemössa, kappa,

skjorta och schal . . .

16— 17. Brons-svärd o. brons-

S|'j'it

18—24. Bronsring och andra

föremål af brons . .

2;'). Bronsyxa med skafthäl.

26. Hällristning (fartyg med
åror) , .

"Nordisk krigare från den

äldre jernåldern(omkr.

300 år efter Kr. fö-

delse)

27. Del af en ringbrynja af

j«i'i>

28—30. Ring och smycken fr.

jernäldern

31. Bägspänne af förgyld

brons

32. Ringsmycke af silfver .

33. Slagsvärd

34. Stensättningar

35. IJpsala Högar
36. Vignett t. Ynglingasagan.

'Konung Agnes död . . . .

37. Vignett till Sagan om
Ingjald

38. Fornnordisk gästsal . .

'Bragebägaren (Ingjald Hl-

rSda)
,

16.



60. Riddarholniskyrkaii . .

61. Käruan vid Helsingborg

62. Den heliga Birgitta .

63. Vadstena-nunna ....
64. Drottning Margareta .

65. Vignett för den senare

medeltiden

66. Engelbrekts stod i Öre-

bro

67. Örebro slott

68. Sten Stnre den iildre .

69. Arboga
70. Slaget vid Brunkeberg.

140.
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Den prisbilligaste

''Svenska His
4 delar, tills. Ilö4 tryctsidor med 278 il, >

T CO
6 historiska Icahior 4 färgtryc Z

Hela verk ofr för 4 kroi §

Läsebok i FMerneslancl

ai C. G. STARBÄCK och F. R.

En populär, i lättfattlig och angenäm berättelséfomi

framstäld skildring af vårt land ocD vårt folks öden

från Hednatiden intill våra dagar,

rik på underhållande

lefoaflKteckilfngm* af våra regenter och stormän inom

alla områden.

Illustrationerna
utgöres af ett stort antal

porträtt af svenska kommgar, drottningar, krigare, stats-

män, skalder och vetenskapsmän;

litisigtei* af städer, slott, märkliga byggnader, kyrkor, val-

platser, fästen, m. m.;

lirigsseciicr, historiska tilldragelser, foriilem-
nliigar, drägter, m. m.

De historiska kartorna visa Sveriges oi-h svenska väldets om-
fång och utsträckning under skilda tldehvarf.

för realiserande af upplagan lemuas detta värdefulla

ai-bete nu för

4 kronor, häftade expl. och

5 kronor, bundet i 4 pappbaud med clothrygg.

Detta ofantligt Ulliga, nedisatta l>i*iM, gäl-

ler dock blott under innevarande år — hfar-

efter det tidigare högre priset inträder.


